
Poder Judiciário

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

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

DISPONIBILIZADO na Sexta-Feira, 19 de Outubro de 2018 - Edição nº 10362

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

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

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



Índice
COMARCAS 4
Entrância Especial 4
Comarca de Cuiabá 4
Diretoria do Fórum 4
		Gerência de Recursos Humanos 4
		Central de Arrecadação 5

Varas Cíveis 11
		1ª Vara Cível 11
		2ª Vara Cível 30
		3ª Vara Cível 34
		4ª Vara Cível 49
		5ª Vara Cível 64
		6ª Vara Cível 74
		7ª Vara Cível 80
		8ª Vara Cível 97
		9ª Vara Cível 119
		10ª Vara Cível 138
		11ª Vara Civel 166
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 167
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 178
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 187
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 206
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 207

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 210
		1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 210
		2ª Vara Especializada de Família e Sucessões 211
		4ª Vara Especializada de Família e Sucessões 218
		5ª Vara Especializada de Família e Sucessões 219
		6ª Vara Especializada de Família e Sucessões 225

Varas Especializadas da Fazenda Pública 229
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 229
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 241
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 259
		4ª Vara Especializada da Fazenda Pública 266
		5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 272
		Vara Especializada de Execução Fiscal 355

Vara Especializada do Meio Ambiente 357
Varas Criminais 361
		1ª Vara Criminal 361
		2ª Vara Criminal 361
		3ª Vara Criminal 364
		4ª Vara Criminal 365
		6ª Vara Criminal 366
		8ª Vara Criminal 366
		9ª Vara Criminal 367
		10ª Vara Criminal 368
		11ª Vara Criminal - J. Militar 368
		12ª Vara Criminal 368
		13ª Vara Criminal 369
		14ª Vara Criminal 370

		Vara Especializada Contra o Crime
Organizado, os Crimes Contra a Ordem
Tributária e Econômica e os Crimes Contra a
Administração Pública 370

Varas Especializadas de Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher 371
		1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 371
		2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 371

Varas Especializadas da Infância e
Juventude 375
		1ª Vara Especializada da Infância e Juventude 375

Juizados Especiais Cíveis 378
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 378
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá 379
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá 379
Juizado Especial Criminal Unificado do
Centro 379
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental
de Cuiabá 379

Juizados Especiais 379
		Juizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá 379

Comarca de Rondonópolis 383
Diretoria do Fórum 383
Varas Cíveis 384
		1ª Vara Cível 384
		2ª Vara Cível 388
		3ª Vara Cível 395
		4ª Vara Cível 401
		1º Juizado Especial 416
		Vara Especializada da Infância e Juventude 416

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 416
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 416
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 422

Varas Especializadas da Fazenda Pública 425
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 425
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 433

Varas Criminais 436
		1ª Vara Criminal 436
		2ª Vara Criminal 436
		3ª Vara Criminal 438
		4ª Vara Criminal 452
		5ª VARA CRIMINAL 454
		Vara Especializada em Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher 454
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental 459

Comarca de Sinop 460
Diretoria do Forúm 460
		1ª Vara Cível 460
		2ª Vara Cível 465



		3ª Vara Cível 472
		4ª Vara Cível 477
		5ª Vara Cível 485
		6ª Vara Cível 488
		7ª Vara Juizado Especial 492
		1ª Vara Criminal 501
		3º Vara Criminal 502
		4ª Vara Criminal 502
		Vara Especializada da Infância e Juventude 503

Comarca de Várzea Grande 503
Diretoria do Fórum 503
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 503
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 503
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 506
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 507

Varas Cíveis 510
		1ª Vara Cível 510
		2ª Vara Cível 518
		3ª Vara Cível 526
		4ª Vara Cível 533

Varas Especializadas da Fazenda Pública 538
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 538
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 538
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 541

Varas Criminais 541
		2ª Vara Criminal 541
		3ª Vara Criminal 543
		4ª Vara Criminal 543
		6ª Vara Criminal 544
		Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 545

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 545
Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo
Rei 545
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 545



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 0729647-86.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio, formulado pelo(a) 

servidor(a) MARTA BARRETO HIDALGO, Matrícula nº. 22992, Analista 

Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 9ª Vara Cível - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2011/2016.

 A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital por meio da 

Informação n° 096/2018/GRHFC, comunicou que a servidora é efetiva e 

estável no cargo de Analista Judiciário, bem como a ausência de violação 

ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 04/90 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso) no período ora 

requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 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 do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 16/02/2011 a 

16/02/2016, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o(a) requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0730137-11.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

ADVOGADOS:

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO – OAB/MT 10.339

LUCIANA REZEGUE DO CARMO – OAB/MT 9.609

 Vistos, etc.

Devidamente fundamentado, nos termos do artigo 1466, § 3º da CNGC, 

DEFIRO o adiantamento da certidão descrita no Pedido nº 109930 para 

disponibilização na data de 19/10/2018 após as 16h.

Remeta-se o expediente a Central de Distribuição para conhecimento e 

providências.

Depois de satisfeita a pretensão, arquive-se o expediente.

 Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0726478-91.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MADEIREIRA MISSIPI LITDA.

ADVOGADO(A):

 AYSLAN CLAYTON MORAES – OAB/MT 8.377

Vistos, etc.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos elencados, no 

prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser 

rigorosamente observada.

-Data Nascimento dos sócios Ayslan Clayton Moraes e Regina Maria da 

Silva Moraes.

 Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 514/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Administrativo II Waldete Abdala 

Meireles Silva, matrícula nº. 867, do(a) Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0730085-15.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARILUCE AUXILIADORA RONDON ALMEIDA, 

matrícula nº. 9358, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Central de 

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

confiança de Gestor Administrativo II, no período de 17/10/2018 a 

31/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 516/2018-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 2017, pelo Gestor Administrativo III Márcia Guarim, 

matrícula nº. 7960, do(a) Central de Administração - Comarca da Capital - 

S D C R ,  c o n f o r m e  c o n s t a  d o  e x p e d i e n t e  C I A  n º . 

0730227-19.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO, 

matrícula nº. 471, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Distribuição - 

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

Gestor Administrativo III, no período de 05/11/2018 a 14/11/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 4 de 569



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

 

PORTARIA Nº. 517/2018-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 2017, pelo Gestor Judiciário Jorge José Noga 

Júnior, matrícula nº. 24915, do(a) Secretaria - 7ª Vara Cível - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0730260-09.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARIA FERNANDA DALTRO CASEIRO, 

matrícula nº. 32719, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 7ª Vara 

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

de Gestor Judiciário Substituto, no período de 22/10/2018 a 31/10/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849546 Nr: 52753-71.2013.811.0041

 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: ERIKA MIRANDA DA SILVA

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

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

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

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

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:187522, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-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$ 

626,17 (seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 212,74(duzentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934911 Nr: 51951-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CANDIDO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT, HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009

 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$ 

4.850,46 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$2.425,23(dois mil e quatrocentos 

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

custas e R$ 2.425,23(dois mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032100 Nr: 37772-66.2015.811.0041

 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: RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

570,22 (quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 156,79(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990283 Nr: 18592-64.2015.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJH, SH, RH

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

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT, 

RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486 - MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 7.862,96 (sete mil e oitocentos e sessenta e 

dois reais e noventa e seis centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$2.037,65 

(dois mil trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.893,83 (um mil e oitocentos e 

noventa e três reais e oitenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

E para a parte requerida o valor de R$2.037,65 (dois mil trinta e sete reais 

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

1.893,83 (um mil e oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três 

centavos), para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que deverão 

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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954623 Nr: 2412-70.2015.811.0041

 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: WILSON LOPES DA SILVA

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

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

OAB:16237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786162 Nr: 40049-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON PELLIZZARI - 

OAB:13.831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 6.893,84 (seis mil e oitocentos e noventa e 

três reais e oitenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$1.723,46 

(um mil e setecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.723,46 (um mil e setecentos e vinte 

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

a parte requerida o valor de R$1.723,46 (um mil e setecentos e vinte e três 

reais e quarenta e seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 1.723,46 (um mil e setecentos e vinte e três reais e quarenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que deverão 

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.: 1145456 Nr: 29839-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RIBEIRO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018028 Nr: 30930-70.2015.811.0041

 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: DEVAIL FERREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

626,06 (seiscentos e vinte e seis reais e seis centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 212,63(duzentos e 

doze reais e sessenta 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.: 1171100 Nr: 40651-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINALDO LOPES DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

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

5.871

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422592 Nr: 7498-95.2010.811.0041

 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: ELIZAIL RIBEIRO DE OLIVEIRA, EDI RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CRUZ

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

TRIANGULO CORRETOR DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

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

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

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

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

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

775,43 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três 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$362,00(trezentos e sessenta e dois reais), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740844 Nr: 37602-36.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCDP, JOYCE MAGARETH COTELO DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, JOSÉ ADEMAR DAL 

PISSOL - OAB:2.838, RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932172 Nr: 50484-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAN FIGUEIREDO BARBOSA, JUCILENE BENEDITA 

DE FIGUEIREDO

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703751 Nr: 38391-69.2010.811.0041

 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: RAUNY ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

302,36 (trezentos e dois reais e trinta e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$95,64(noventa e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze 

reais setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761618 Nr: 14097-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FERREIRA MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

742,45 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco 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$ 
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329,02(trezentos e vinte e nove reais e dois centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941244 Nr: 55305-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO VICTOR VIEIRA DA SILVA

 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, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

3.150,44 (três mil e cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.575,22(um mil e quinhentos e setenta e cinco 

reais e vinte e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.575,22(um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e dois 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733865 Nr: 30124-74.2011.811.0041

 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: LING. IMP. EXP. DE AUTOPEÇAS LTDA, MILTON VIZINI 

CORREA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILTON RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:206647/SP, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355160 Nr: 25596-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA CRUZ DE SOUZA KONNO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

587,44 (quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro 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$174,01(cento e setenta e quatro reais e um centavos), para fins da guia 

de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140196 Nr: 27455-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911875 Nr: 38101-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDMTD, SOIANE DE MORAIS TEIXEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954109 Nr: 2118-18.2015.811.0041

 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: WELLERSON SILVA RIBEIRO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 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$ 

569,69 (quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 156,26(cento e 

cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156714 Nr: 34574-84.2016.811.0041

 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: MAISA MARIANO DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

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

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

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935245 Nr: 52158-38.2014.811.0041

 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: JOSÉ CACIANO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

551,21 (quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 137,78(cento e trinta 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925923 Nr: 47078-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA AMABILE MORO SILVA, HASC, JOANA 

AMABILE MORO SILVA

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

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

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

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

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

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

764,81 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), a 

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

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

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

351,38(trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169428 Nr: 39907-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA JULIANA SOBRINHO DE BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800512 Nr: 6937-66.2013.811.0041

 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: JONE ANTÔNIO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, GERSON TOME TREVISOL - 

OAB:19424/O, karen correa amorim de oliveira - OAB:19498

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

563,22 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), a que 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,79(cento e 

quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102916 Nr: 11680-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6.667/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$ 

3.555,54 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 

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

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$1.847,50(um mil e 

oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.708,04(um mil e setecentos e oito 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAULINO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

551,19 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15042 Nr: 331-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCAIRA - OAB:20495-A, MARCOS APARECIDO POLLON - 

OAB:5.762-A/MT, Marcos Sborowki Polon - OAB:9.969/MS, 

PATRÍCIA CHAVES WEST - OAB:11698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

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

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

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

R$183,62(cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117551 Nr: 1665-63.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEDROSO SOARES, ESTELITA BEZERRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, ANTÔNIO CÂNDIDO DA SILVA - OAB:5.953-B/MT, 

ANTÔNIO CARLOS ROSA - OAB:4990-B/MT, BRUNO TADEU SCHUTZE 

PERINETE - OAB:4861-A, CLEYBER MARQUES GOMES - OAB:5.364/MT, 

DIDERON RODRIGUES DA SILVA - OAB:3659/MT, DR. NELSON FEITOSA 

- OAB:3839, ERCIO ERNO KETZER - OAB:5072/MT, Frademir V. de 

Oliveira - OAB:5478, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5.147-B/MT, 

ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - OAB:5987/MT, JAIR CARLOS 

CRIVELETTO - OAB:4917/MT, João Gomes de Santana - OAB:5384, 

JORGE ELIAS NEHME - OAB:4642/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220/MT, NAGIB KRUGER 

- OAB:1402-E/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$183,62(cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18878 Nr: 57-78.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRADO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

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

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

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

R$235,76(duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81117 Nr: 2722-09.1997.811.0041

 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 DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosino Marques de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 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$183,62(cento e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 2792-60.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Girardelli V. e Silva, EDWARD ROSSI 

VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO

 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$181,02(cento e oitenta e um reais e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59694 Nr: 2889-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDSON SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMO GNOATTO - OAB:4.941, 

ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT

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

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

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

R$225,96(duzentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 10800-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI, ALCEDO 

FERNANDES ALONSO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$111,67(cento e onze reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27452 Nr: 9826-47.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B, IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:9093/MS

 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$135,62(cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), a que 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))
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DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

Processo: 1003689-02.2018.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(129) Polo ativo: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS S/A e outros (8) Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: Proceder à intimação dos 

credores e interessados acerca da realização da Assembleia Geral de 

Credores, no Centro de Convenções do Hotel Paiaguás, sito na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.718, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, CEP 78050-000, em primeira convocação, para o dia 

14/11/2018, às 09h00m, e, em segunda convocação, para o dia 

22/11/2018, às 09h00m, possuindo como ordem do dia a aprovação, 

rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelas 

devedoras. Despacho/decisão: (...) convoco a assembleia-geral de 

credores para a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial, 

que deverá se realizar em 14 de novembro de 2018, às 9h, em primeira 

convocação, e em 22 de novembro de 2018, às 9h, em segunda 

convocação, no Centro de Convenções do Hotel Paiaguás, com endereço 

na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1718, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000. Expeça-se edital, com urgência, para 

conhecimento dos credores e terceiros interessados, disponibilizando-o 

no Diário da Justiça Eletrônico, contendo a advertência de que os 

credores deverão observar os preceitos do § 4º do art. 37 da LRF. (...) 

Intime-se. Às providências. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito Advertências: Os credores 

poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à 

deliberação na assembleia diretamente com a administradora judicial, TS 

AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.-ME, com sede na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 2000, sala 1.007, 10º andar, Ed. 

Centro Empresarial Cuiabá, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 

78.050-000, telefone (65) 3025-6703, e-mail flaviano.taques@feo.adv.br, 

representada por Flaviano Kleber Taques de Figueiredo, advogado inscrito 

na OAB/MT sob o nº 7.348. Ademais, os credores poderão ser 

representados na Assembleia Geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue à administradora judicial, até vinte e quatro 

horas antes da data prevista neste instrumento convocatório, documento 

hábil que comprove seus poderes ou indique as folhas dos autos em que 

ele se encontre (art. 37, § 4º, da lei 11.101/2005). 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, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, 

digitei. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 13 de 569



M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as recuperandas para que, no 

prazo de 48h, providenciem a publicação, na IOMAT e em jornal de grande 

circulação, do edital de convocação da AGC, bem como proceda à sua 

afixação, de forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (art. 36, § 

1º, da lei 11.101/2005), com comprovação nos autos, atentando-se ao 

lapso temporal mínimo de 15 (quinze) dias exigido pelo art. 36, caput, da lei 

11.101/05. Consigno que o instrumento convocatório em apreço 

encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido encaminhado via e-mail 

a o s  e n d e r e ç o s  e l e t r ô n i c o s  f l a v i a n o . t a q u e s @ f e o . a d v . b r , 

clovis@gsv.adv.br e augusto@gsv.adv.br. Cuiabá, 18 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))
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VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))
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FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)
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VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

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

A administradora judicial se pronunciou através da petição de id. 

15936704, indicando dia e hora para a realização da assembleia-geral de 

credores, cuja data é bastante razoável e cumpre com folga o prazo 

mínimo para a devida publicação do edital, observado o art. 36, caput, da 

LRF. Assim, convoco a assembleia-geral de credores para a deliberação a 

respeito do plano de recuperação judicial, que deverá se realizar em 14 de 

novembro de 2018, às 9h, em primeira convocação, e em 22 de novembro 

de 2018, às 9h, em segunda convocação, no Centro de Convenções do 

Hotel Paiaguás, com endereço na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 

1718, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000. Expeça-se 

edital, com urgência, para conhecimento dos credores e terceiros 

interessados, disponibilizando-o no Diário da Justiça Eletrônico, contendo 

a advertência de que os credores deverão observar os preceitos do § 4º 
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do art. 37 da LRF. Ato contínuo, deverão as recuperandas providenciar, 

em 48 horas, a publicação do edital na imprensa oficial (art. 191, da LRF) e 

em jornais de grande circulação, comprovando sua publicação nos autos 

em igual prazo, em cumprimento ao disposto no art. 36, caput, da LRF. 

Acaso assim não procedam, caberá à administradora judicial de pronto 

promover a publicação, as suas expensas, comprovando que o fez nos 

autos, inclusive para fins de ressarcimento. Após, decorrido os prazos 

estabelecidos na decisão anterior, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029471-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (IMPUGNANTE)

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 

2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RUDGE LEITE NETO (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

GUILHERME BARBOSA MESQUITA (ADVOGADO(A))

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI (ADVOGADO(A))

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

MIGUEL ANGELO CARROCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADVOGADO(A))

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

GERSON TOME TREVISOL (ADVOGADO(A))

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

ARIANE DE SOUZA MONARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI (ADVOGADO(A))
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EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL LOPES MOREIRA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

V L DA ROSA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

GIOVANY LEITE RAMOS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON RAMOS BRANDAO (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL (ADVOGADO(A))

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar, no prazo de 48h, acerca da documentação acostada pela 

recuperanda (ids 15997400 a 15997407). Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022633-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO BRITO LIRA (ADVOGADO(A))

ELETRO HIDRO LTDA (REQUERENTE)

EDER MENDONCA DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO FORTUNATO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1015726-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARIANE DE SOUZA MONARO (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))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 

de outubro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179403 Nr: 43564-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA TRINDADE DA LUZ, 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, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16.876, GEORGE MILLER - OAB:

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fl. 34/37, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

III – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

de 05 dias úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174824 Nr: 42045-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, SIDNEY LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, FERNANDA DE PAULA GIACOMINI SOUZA - 

OAB:17.627/MT, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.498/O, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968/MT

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

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1155498 Nr: 34116-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESULIO BISPO DOS SANTOS, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

JESULIO BISPO DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de LARC 

CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CÓDIGO 1104288), com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 18.000,00, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 05/06 e 09/12).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do autor, para que passe a constar o valor de R$ 18.000,00 (fls. 

15/18 e 20/21).

Parecer do Ministério Público (fls. 22/24).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 18.000,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000749-16.2016.5.23.0026.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e a 

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de JESULIO BISPO DOS SANTOS, no quadro de 

credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

18.000,00, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1196535 Nr: 3467-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE CAMPOS, Luiz Alexandre Cristaldo, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:18.803

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 19, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data do 

ajuizamento da Recuperação Judicial (24.06.2015), de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111963 Nr: 15513-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, BIMETAL 

INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS INDUSTRIA DE PERFURATRIZES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

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

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126276 Nr: 21423-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN FERREIRA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSE 

BATISTA - OAB:17.349/MT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1114333 Nr: 16432-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DOUGLAS FRANÇA DE PAULA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, PAULO 

PEDRO DE CARLI - OAB:6.628/RO

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 
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arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164657 Nr: 37800-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

Intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, cumpra 

efetivamente o despacho de fl. 67, trazendo aos autos o cálculo 

trabalhista com a discriminação de verbas e atualização até a data da 

decretação da falência (22/10/2014), de acordo com o disposto no artigo 

9º, II da Lei de Regência.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1108426 Nr: 14056-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILINO FORTUNATO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EPAMINONDAS JOSÉ MESSIAS - 

OAB:15301, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 20 dias úteis para a juntada do 

documento, conforme decisão exarada à fl. 32.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1184456 Nr: 45323-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISNAJU COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA EPP, GLEICY MARIA DE MORAES BIAVA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1179426 Nr: 43576-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNILTON SOARES GOMES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145 MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 53/55, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Em seguida, intime-se a recuperanda para manifestação, no prazo de 

15 dias úteis.

III – Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo 

de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164692 Nr: 37821-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS EDUARDO 

PRADO FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174827 Nr: 42048-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

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

OAB:684-COREC, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - 

OAB:19654/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE 

CREDORES, nos autos da Recuperação Judicial de JOSE SABINO DA 

SILVA ME EPP (Código 1029359), conforme autorizado pelo artigo 13, da 

Lei N.º 11.101/2005.

A recuperanda e o administrador judicial manifestaram pela extinção do 

processo, em razão da litispendência com os autos nº 

40487-47.2016.811.0041 (Código 1170721).

Parecer do Ministério Público (fl. 207).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 
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verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de impugnação e a impugnação nº 

40487-47.2016.811.0041 (Código 1170721), eis que envolve as mesmas 

partes, possui a mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os 

mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1182401 Nr: 44622-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA ZAN LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

MATO GROSSO LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PADILHA FERNANDES - 

OAB:17776, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:OAB-MT 11876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 determinação para comprovar o pagamento das custas processuais em 

razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de 

intimação pessoal do demandante. (TJ/MT, RAC 122441/2017, Rel. Des. 

Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) (destaquei)No mesmo sentido é 

o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O 

cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, 

não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno 

a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) 

(destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, 

por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia 

intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 

princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª 

Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (destaquei)Assim, 

considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10313, a parte autora não promoveu o recolhimento das 

custas processuais, nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, 

determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, 

do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191608 Nr: 1918-40.2017.811.0041

 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: NATALIA RAMOS PEDROSO, AJ1 Administração 

Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

I - Intime-se a recuperanda, para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

II - Após, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1198326 Nr: 4060-17.2017.811.0041

 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: KASSIA DE MATOS MOREIRA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que lhe outorgue poderes para atuar junto ao presente feito, 

tendo em vista que a procuração de fl. 07, possui poderes expressos tão 

somente para propor reclamação trabalhista, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1175629 Nr: 42308-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA 

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

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação do requerente.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111966 Nr: 15515-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZEMAR ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA OLIVEIRA BORGES 

MORETI - OAB:OAB/MT 16.476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 
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OAB:15179

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

SILVA - OAB:6565/MT

 Visto.

NILZEMAR ALVES ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 

800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 14.358,59, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/13).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 15.544,96 (fls. 20/22).

Parecer do Ministério Público (fls. 53/54).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 14.358,59, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0000530-93.2014.5.23.0051.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 15.544,96, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

NILZEMAR ALVES, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

15.544,96, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164657 Nr: 37800-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT, 

LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9961-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 Visto.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou IMPUGNAÇÃO A 

RELAÇÃO DE CREDORES constante nos autos do processo de 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ROFAM´S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA EPP (CÓDIGO 1111607), para majorar 

o valor do seu crédito para R$ 609.397,65, na classe quirografária (fls. 

115/116).

A recuperanda e o Administrador Judicial concordam com os termos da 

impugnação apresentada pelo impugnante (fl. 84 e 108).

Parecer no Ministério Público (fls. 111/113).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz qualquer 

oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial também não se opõe ao acolhimento do pedido 

formulado, manifestando favorável a retificação do crédito no valor de R$ 

609.397,15, na classe de credores quirografários.

Pelo exposto, acolho o pedido formulado para que seja retificado o valor 

do crédito do impugnante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para 

constar o valor de R$ 609.397,15, na classe de credores quirografários.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o administrador judicial para providências, e dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126277 Nr: 21424-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON NEI PINHO GOMES, 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:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304, 

NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161100 Nr: 36421-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA CRISTINA MAGALHÃES SILVA, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA EPP

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

OAB:MT 19.198, KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - 

OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1151741 Nr: 32440-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE ALVES ROCHA, 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:, EDMILSON BENEDITO RONDON - 

OAB:19.220 MT, EDSON L. GOMES - OAB:19.219 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Intime-se a RECUPERANDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1133599 Nr: 24450-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, 

visando os bens descritos à fl. 04-v, em razão da inadimplência da parte 

requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas 

a partir de 15/03/2016.

 Anteriormente a análise dos autos, determino a intimação do administrador 

judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que ficou 

estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao Banco Bradesco S/A, bem como a natureza jurídica dos 

contratos firmados.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1027798 Nr: 35709-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO 10 RODOVIAS LTDA, CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS 

LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - 

OAB:6285, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

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

SILVA - OAB:6565/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 894849 Nr: 26391-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MOTORISTAS, PROFISSIONAIS E 

TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORT, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

FABRINA ELY GOUVEA - OAB:6638-MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação do Administrador Judicial, 

sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o feito e envio 

para republicação a sua intimação, para que se manifeste nos autos no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174796 Nr: 42030-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CARDOSO ALVES, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:MT 4.366, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT

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

inventariante do Espólio de José Osmar Borges, no tocante à 

decisão/despacho proferido dia 19/09/2018, promovo sua republicação 

para tal fim: ''Considerando a alegação da falida e do administrador judicial 

de que o crédito em questão, se refere a obrigações contraídas pelo 

Espólio de José Osmar Borges, determino a intimação da inventariante 

nomeada nos autos principais, para que manifeste no prazo de 15 dias 

úteis''.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 877514 Nr: 15125-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DO PARANÁ, C. C. L. A. A. CENTRO NORTE DO MATO 

GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE, BANCO IBM S.A, IBM BRASIL 

MAQUINAS SERVIÇOS LTDA, RAPIDO TRANSPAULO LTDA, GLOBAL 

VILLAGE TELECOM - GVT, KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, 

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LEXMARK 

INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15836, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENTE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730-MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:5477/MT, 

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114, 

GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/MT, GUSTAVO VISEU - OAB:117.417/SP, KATIA 

CRISTINA GRACIANO JASTALE - OAB:OAB/PR 21.785, MARCELO 

PESSOA - OAB:6734 - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, MARCOS REZENDE DE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846-SP, MARIA LUCIA DEMETRIO SPARAGA - OAB:OAB/PR 

22.499, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:11.291, RONALDO RAVES - OAB:114.521, 

TATYANE C. DE ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 8508, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385.092, WINSTON SEBE - OAB:27.510/SP

 Vistos.

Recuperação judicial de H Print Reprografia e Automação de Escritórios 

Ltda.

1. Quanto ao RAI n. 1011198-10.2018.8.11.0000, mantenho a decisão de 

fls. 3.658/3.662 pelos próprios fundamentos, consignando que prestei as 

informações requisitadas pelo e. Tribunal de Justiça, por meio do ofício n. 

81/2018/1ªVC-GabII.

2. No mais, cumpra-se integramente a decisão de fls. 3.658/3.662.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 22 de 569



SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

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

Arizio de Almeida Branco Junior, no tocante à decisão proferida no dia 

31/08/2018 , promovo sua republicação para tal fim: "(...)g) Dê-se ciência 

ao credor Arizio de Almeida Branco Junior a respeito do parecer do 

administrador judicial de fls. 6.216/6.221, consignando que seu crédito foi 

incluído no quadro geral de credores no valor de R$ 30.473,79, na classe 

trabalhista, sendo certo que cabe ao credor informar diretamente às 

recuperandas os dados bancários para pagamento, nos termos da 

decisão de fls. 5.002/5.006.(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

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

recuperandas no tocante à decisão proferida no dia 31/08/2018 , promovo 

sua republicação para tal fim: "(...) d) Com relação ao pedido de realização 

de audiência de gestão formulado pelas recuperandas às fls. 5.902/5.903, 

para tratar de assuntos relacionados ao programa Minha Casa Minha Vida 

do Governo Federal com os credores Caixa Econômica Federal e Banco 

do Brasil S/A, em consonância com o parecer do auxiliar do juízo carreado 

às fls. 6.216/6.221, intimem-se as devedoras para que em 05 (cinco) dias 

apresentem, pormenorizadamente, os contratos e as questões principais 

que pretendem debater em audiência, indicando, inclusive, eventuais 

propostas, postergando-se, portanto, para momento futuro a análise sobre 

a viabilidade da realização de audiência de gestão. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 
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NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

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

recuperandas e do administrador judicial, no tocante à decisão proferida 

no dia 31/08/2018 , promovo sua republicação para tal fim: "(...) 7. Ciência 

às recuperandas e ao administrador judicial acerca da petição de fls. 

6.245/6.246, a fim de que tomem as medidas que entenderem pertinentes. 

8.Defiro o pedido de fls. 6.247/6.248. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

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

Manoel Augusto da Silva André, no tocante à decisão proferida no dia 

31/08/2018 , promovo sua republicação para tal fim: "(...)f) Em 

conformidade com o parecer do auxiliar do juízo, indefiro o pedido 

formulado pelo credor Manoel Augusto da Silva André às fls. 6.108/6.110, 

visto que os pagamentos dos créditos submetidos ao presente feito 

devem ocorrer conforme previsão contida no plano de recuperação 

judicial de fls. 778/2.549 e 3.537/3.605, cabendo ao respectivo credor 

indicar seus dados bancários diretamente às recuperandas, tal como 

determinado na decisão homologatória do plano (fls. 5.002/5.006).(...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 
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LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Em cumprimento ao item "5.b)" da r. decisão de fls. 6259/6261, promovo a 

republicação da decisão proferida no dia 31/08/2018, dando ciência ao 

credor, às recuperandas e ao administrador judicial, para tal fim: "(...) b) 

Quanto ao item n. 6 da decisão de fls. 5.896/5.897, em consulta ao 

Sistema Apolo, verifico que a habilitação de crédito trabalhista proposta 

pelo credor Jonathan da Costa Correa (código n. 1206488) foi julgada 

procedente, com decisão publicada no DJE n. 10321, de 21/08/2018, 

restando prejudicado o pleito. Assim, ciência ao credor, às recuperandas 

e ao administrador judicial.(...). Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

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

Banco do Brasil S/A, no tocante à decisão proferida no dia 31/08/2018 , 

promovo sua republicação para tal fim: "(...) e) Ciência ao credor Banco do 

Brasil S/A quanto ao parecer do administrador judicial atinente ao pedido 

de fls. 5.913, formulado pelo referido credor, para requerer o que 

entender de direito.(...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 406410 Nr: 38532-25.2009.811.0041

 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: R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, intimo a parte autora R.D.L. Comércio Exportação 

e Importação LTDA, por intermédio de seu patrono EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS, a fim de que retire as peças de fls. 3.846/3.893, a serem 

desentranhadas dos autos quando de seu comparecimento nesta 

Serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 860620 Nr: 2222-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA, 

SILVANA COMPAGNONI FINGER, ÉRICO WERNER FINGER, WILBER NORIO 

OHARA, ANKER COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16.828, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito e intimo a parte autora, do r. despacho de fls. 
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1802/1803: Vistos.Recuperação judicial de Anker Comércio de Auto Peças 

e Acessórios Ltda. – ME e outro. 1. (...) intimem-se as recuperandas para, 

em 05 (cinco) dias, providenciarem a publicação do edital expedido à fl. 

1.717, ou, se já o fizeram, comprovar a sua publicação. 2.(...) Neste 

sentido, ciência à Fazenda Nacional, nas pessoas dos procuradores 

mencionados, observando-se o disposto no artigo 183, § 1o, do CPC. 3. 

(...) 4.Ciência às recuperandas, aos credores e demais interessados 

acerca do relatório de atividades carreado às fls. 1.774/1.797, bem como 

da objeção ao plano de recuperação judicial acostada às fls. 1.718/1.720. 

5.Vê-se que, até o momento, o administrador judicial não apresentou os 

relatórios atinentes às atividades desenvolvidas pelas recuperandas no 

período compreendido entre os meses de janeiro a agosto de 2018, o que 

vai de encontro ao disposto no artigo 22, II, c, da LRF. Assim, intime-se o 

administrador judicial para regularizar a apresentação dos relatórios 

mensais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação das medidas legais cabíveis. 6.Tendo em vista o noticiado pelo 

administrador judicial de que a recuperanda Auto Peças e Ferragens São 

Pedro Ltda. encontra-se inativa (fls. 1.774/1.797), intimem-se as 

devedoras para prestarem esclarecimentos a este juízo a respeito da 

informação, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que deverão 

apresentar todos os documentos que entenderem pertinentes. 7.Com 

relação ao petitório de fls. 1.229/1.247, por se tratar de 

habilitação/impugnação de crédito, deverá a Secretaria proceder ao 

desentranhamento da aludida peça, para que seja autuada em apartado, 

nos termos do art. 13, parágrafo único, c/c art. 10, § 5º, da LRF, 

substituindo-a por fotocópia, certificando o necessário.6.Defiro os pedidos 

de fls. 553/574 e 1.800/1.801, devendo a Secretaria promover as 

anotações necessária Intimem-se. Cumpra-se.Às providências. Cuiabá, 26 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1311425 Nr: 11242-20.2018.811.0041

 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: MARILIO SILVA MEDEIROS, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO TELECOM E INFORMATICA 

LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, RENATA SARAIVA DA SILVA - OAB:17.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1223283 Nr: 12583-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DOS SANTOS SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA - 

OAB:14.313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 835782 Nr: 40853-91.2013.811.0041

 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: VALÉRIA REGINA CRUZ SANTOS, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, CM 

Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, DEJANIR PASSERINE DA SILVA - OAB:55.226/SP, 

LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do atual Administrador 

Judicial Lucien Fábio Fiel Pavoni, o qual já se encontra devidamente 

cadastrado, impulsiono o feito para intimá-lo para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152581 Nr: 32858-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINHO MARCELINO PEREIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:18989/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que se manifeste 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 766173 Nr: 18919-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUTO CASADO LIMA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA - ME

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

LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - 

OAB:6810-B/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

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

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

LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1154349 Nr: 33625-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA VOLPATO, RONIMARCIO NAVES

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

INCORPORADORA LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - OAB:12.144, MARCIA 

REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.840, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO LUIZ CAMPOS 

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

ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT
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 Impulsiono os autos, tendo em vista a ausência de intimação da falida, na 

pessoa de seu sócio, no tocante à decisão proferida no dia 24/09/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: ´´Vistos. Embargos de Terceiro 

opostos por Amanda Volpato em desfavor de Massa Falida de Treze 

Construtora e Incorporadora Ltda. e outras. Intime-se a falida, na pessoa 

de seu sócio, para cumprimento da decisão de fl. 22. Decorrido o prazo de 

manifestação, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público. Após, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Às providências''.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270398 Nr: 27778-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GONÇALVES DE ARAÚJO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1262563 Nr: 25280-71.2017.811.0041

 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: VILMA BORGES DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 7.202

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152791 Nr: 32997-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS FERREIRA, GREFF RYCCELLY 

REINOSA DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, GREFF RYCCELLY REINOSO DA SILVA - OAB:13932/MT, 

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA - OAB:4851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813269 Nr: 19746-88.2013.811.0041

 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: DIOGO TEODORO DOS ANJOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Certifico que, houve herro material na confecção da certidão de fls. 65. 

onde se lê decorreu prazo legal da intimação do Administrador Judicial, 

lê-se decorreu prazo legal da intimação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1255801 Nr: 22902-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY KATHELIN DE BARROS ALVES, CLAYTON 

DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, 

Jorge Aurélio Z. Taques - OAB:4.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204753 Nr: 6385-62.2017.811.0041

 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: CLEIDE ALVES DO NASCIMENTO, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIZ WAHLBRINK - OAB:MT/8830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos, no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 142071 Nr: 6843-46.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, ALINE PONGELUPI 

NOBREGA, SETENGE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, CLARICE 

FERREIRA DE LIMA, IVAN CESAR FERLIN, MANOEL AUGUSTO DA CUNHA, 

PAULO CLECIO FERLIN, GARCEZ TOLEDO PIZZA, SHELL DO BRASIL S/A, 

JUAREZ TOLEDO PIZZA, GRANDE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (VIP AUTOS POSTO), BERENICE 

GONÇALINA G. TOLEDO PIZZA, PRESTOSTYLL COMERCIO DE PETROLEO 

LTDA, MANOEL JACINTO TRINDADE, FLAVIO DE BARROS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, GABRIELA DE SOUZA CORREA - OAB:10031, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

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

OAB:4.057/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, EURICO DE CARVALHO 

- OAB:1.075-A/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5.933-B, HELENA DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

16.601, ITAMAR DERVALHE - OAB:2.142-A/MT, MARCONNI CHIANCA 

TOSCANO DA FRANCA - OAB:OAB/DF 20.772, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056, RUBENS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 27 de 569



VALIM FRANCO - OAB:6056-B, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação Revocatória proposta por Massa Falida Vip Auto Posto 

Ltda., em desfavor de Antônio Paulo da Cunha Neto e outros, processo 

apenso por conexão aos autos da Falência de Vip Auto Posto Ltda.

Como se vê às fls. 1619/1738, aportou a este feito a perícia multidisciplinar 

que o MM juiz que me antecedeu na condução processual ordenou 

realizar para apuração acerca da existência e valor do “fundo de 

comércio” do posto de combustíveis, cuja venda foi declarada ineficaz 

através da sentença de mérito aqui proferida.

Paralela e independentemente a estas ações (revocatória e falência), 

tramita nesta unidade jurisdicional o processo de recuperação judicial da 

empresa PetrolStyll Comércio de Petróleo Ltda. e outras (código nº 

753260), que atualmente é ocupante do fundo de comércio em questão.

Assim, antes de analisar o teor do laudo pericial de fls. 1.619/1.738, bem 

como as manifestações dos assistentes técnicos, em nome da 

pacificação entendo por bem realizar audiência de conciliação entre a 

Massa Falida (representada pela ilustre administradora judicial), a 

assistente litisconsorcial Setenge Serviços Técnicos e de Engenharia 

Ltda. e os Requeridos, com a presença do Ministério Público.

Designo o dia 13/11/2018, às 14 horas, para realização do referido ato, 

devendo as partes acima nominadas estar presentes, por si ou através de 

prepostos que tenham poderes expressos para transigir, todos 

acompanhados de seus causídicos.

Dê-se ciência ao Ministério Público, aos credores, e aos demais 

interessados, para, se quiserem, comparecerem na audiência conciliatória 

ora designada.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para 

apreciação das petições pendentes.

Intimem-se.

 Às providências.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1029221 Nr: 36429-35.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 (...)Pelo exposto, nos termos do §2ª do art. 118, da LRF, e com suporte no 

judicioso parecer do Ministério Público, defiro o pedido inicial, e concedo 

alvará para venda da unidade à Chirlis Pereira da Silva, nos termos da 

proposta de compra judicial de fls. 08/10.Determino o cancelamento de 

todo e qualquer ônus eventualmente existente sobre o imóvel, exceto os 

débitos condominiais que deverão ser arcados pela parte adquirente, nos 

termos do art. 141, II, da LRF.Caberá à compradora efetuar o pagamento 

do preço total avençado, por meio de depósito judicial em conta vinculada 

a estes autos, em 60 dias, bem assim, no mesmo prazo, promover a 

quitação dos honorários pela intermediação imobiliária, pagando-se o valor 

diretamente na conta bancária indicada pela empresa, juntando a estes 

autos os respectivos comprovantes.Deverá a Secretaria adotar as 

medidas necessárias para promover a vinculação dos valores 

depositados a título de pagamento do bem.Cientifique-se o Ministério 

Público, o síndico, as falidas e demais interessados acerca desta 

decisão.Adotadas as providências, certifique-se e conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1029220 Nr: 36428-50.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 (...) Pelo exposto, nos termos do §2ª do art. 118, da LRF, e com suporte 

no judicioso parecer do Ministério Público, defiro o pedido inicial, e 

concedo alvará para venda da unidade à Chirlis Pereira da Silva, nos 

termos da proposta de compra judicial de fls. 08/10.Determino o 

cancelamento de todo e qualquer ônus eventualmente existente sobre o 

imóvel, exceto os débitos condominiais que deverão ser arcados pela 

parte adquirente, nos termos do art. 141, II, da LRF.Caberá à compradora 

efetuar o pagamento do preço total avençado, por meio de depósito judicial 

em conta vinculada a estes autos, em 60 dias, bem assim, no mesmo 

prazo, promover a quitação dos honorários pela intermediação imobiliária, 

pagando-se o valor diretamente na conta bancária indicada pela empresa, 

juntando a estes autos os respectivos comprovantes.Deverá a Secretaria 

adotar as medidas necessárias para promover a vinculação dos valores 

depositados a título de pagamento do bem.Cientifique-se o Ministério 

Público, o síndico, as falidas e demais interessados acerca desta 

decisão.Adotadas as providências, certifique-se e conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1029218 Nr: 36426-80.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 (...)Pelo exposto, nos termos do §2ª do art. 118, da LRF, e com suporte no 

judicioso parecer do Ministério Público, defiro o pedido inicial, e concedo 

alvará para venda da unidade à Cristiane Georgia Alves de Carvalho, nos 

termos da proposta de compra judicial de fls. 08/10.Determino o 

cancelamento de todo e qualquer ônus eventualmente existente sobre o 

imóvel, exceto os débitos condominiais que deverão ser arcados pela 

parte adquirente, nos termos do art. 141, II, da LRF.Caberá à compradora 

efetuar o pagamento do preço total avençado, por meio de depósito judicial 

em conta vinculada a estes autos, em 60 dias, bem assim, no mesmo 

prazo, promover a quitação dos honorários pela intermediação imobiliária, 

pagando-se o valor diretamente na conta bancária indicada pela empresa, 

juntando a estes autos os respectivos comprovantes.Deverá a Secretaria 

adotar as medidas necessárias para promover a vinculação dos valores 

depositados a título de pagamento do bem.Cientifique-se o Ministério 

Público, o síndico, as falidas e demais interessados acerca desta 

decisão.Adotadas as providências, certifique-se e conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1029217 Nr: 36425-95.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RONIMÁRCIO NAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 (...)Pelo exposto, nos termos do §2ª do art. 118, da LRF, e com suporte no 

judicioso parecer do Ministério Público, defiro o pedido inicial, e concedo 

alvará para venda da unidade à Sidney Silva de Faria, nos termos da 

proposta de compra judicial de fls. 09/11.Determino o cancelamento de 

todo e qualquer ônus eventualmente existente sobre o imóvel, exceto os 

débitos condominiais que deverão ser arcados pela parte adquirente, nos 

termos do art. 141, II, da LRF.Caberá ao comprador efetuar o pagamento 
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do preço total avençado, por meio de depósito judicial em conta vinculada 

a estes autos, em 60 dias, bem assim, no mesmo prazo, promover a 

quitação dos honorários pela intermediação imobiliária, pagando-se o valor 

diretamente na conta bancária indicada pela empresa, juntando a estes 

autos os respectivos comprovantes.Deverá a Secretaria adotar as 

medidas necessárias para promover a vinculação dos valores 

depositados a título de pagamento do bem.Cientifique-se o Ministério 

Público, o síndico, as falidas e demais interessados acerca desta 

decisão.Adotadas as providências, certifique-se e conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de outubro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191697 Nr: 1974-73.2017.811.0041

 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: MARCOS VENICIO RAMOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19926/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsiono o presente feito, intimo a recuperanda e o administrador judicial 

para manifestar-se nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

V.G. COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HOMEM.COM VESTUARIO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA (ADVOGADO(A))

H 13 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Caixa Economica Federal (TERCEIRO INTERESSADO)

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALTA - Associação dos Lojistas do Shopping Center 3 Américas 

(TERCEIRO INTERESSADO)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

MICROCOTABIL CONTABILIDADE (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFECCOES DELUCCA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NIVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GRAVATARIA STRUZIATTO EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Banco Santander do Brasil S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (TERCEIRO INTERESSADO)

TOP TAGS FRANQUIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

SEEDER CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº 1037256-58.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial de Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME e outras. 1. No petitório 

de id. 12743562, as recuperandas requerem a alteração da data de 

apresentação dos demonstrativos contábeis mensais do dia 10 para o dia 

25 de cada mês. Assim, defiro o referido pleito, diante da concordância da 

administradora judicial quanto ao ponto aventado (id. 13830259), bem 

como por não vislumbrar eventuais prejuízos às partes e ao regular 

andamento processual. 2. Intime-se a administradora judicial, dando 

ciência sobre as questões alegadas pelas recuperandas na petição de id. 

13843503, para requerer o que entender pertinente em 05 (cinco) dias. 3. 

Ciência às recuperandas sobre o expediente juntado no id. 13989211, a 

fim de que requeiram o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 4. 

Ciência às recuperandas, aos credores e demais interessados acerca 

dos relatórios de atividades da auxiliar do juízo referentes ao meses de 

maio (ids. 13885846 e 13885855), junho (id. 14254330), julho (id. 

14848343) e agosto (id. 15731330), todos do ano de 2018, bem como das 

informações atinentes às suspensões dos atos assembleares deliberadas 

pelos credores (ids. 14625364 e 14754901) e respectivos documentos. 5. 

Em razão do noticiado pela administradora judicial na manifestação de id. 

14052163, deverá a Secretaria riscar dos autos as petições e 

documentos de ids. 14044752 e 14044746, por não guardar relação com 

este feito. 6. Defiro o pedido de id. 14075236, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. 7. Intimem-se as recuperandas para 

se manifestarem sobre a petição de ids. 15497435 e 15497436 em 05 

(cinco) dias. Após conclusos para ulteriores deliberações. 8. 

Cientifique-se a administradora judicial acerca das procurações juntadas 

nestes autos através dos ids.14324800, 1435793, 14375907, 14376939, 

14583507, 14583631, 14583337, 14583257, 14583311, 14583058, 

14584799, 14725262 e 14725369, para representação dos credores na 

Assembleia Geral de Credores 9. Ainda, intimem-se as recuperandas para 

se pronunciarem quanto à petição de id. 15752003, acostada pela 

administradora judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Na sequência, dê-se 

vista ao Ministério Público para emitir parecer. Após, conclusos. 10. No 

mais, aguarde-se a realização da Assembleia Geral de Credores prevista 

para o dia 14.11.2018, conforme informado pela administradora judicial na 

petição de id. 15513683. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 

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

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (RÉU)

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI (ADVOGADO(A))

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (RÉU)
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GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

TOTVS S.A. (RÉU)

JULIANO DE JESUS BUENO (RÉU)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

JOSIEL DA SILVA SAMPAIO (RÉU)

CAIO MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDO ALVES (RÉU)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADVOGADO(A))

NADIR MARTINS DA MATA (RÉU)

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

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

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO JOSE DOURADO (RÉU)

ANDRE DE PAIVA PINTO (ADVOGADO(A))

GISELE BOMFIM DA SILVA (RÉU)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANALINE FRANCINO BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

NADIR MARTINS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1036309-04.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. 1. Quanto à petição de id. 

15738695, intime-se a administradora judicial dando ciência do informado 

pela recuperanda para requerer o que entender pertinente em 05 (cinco) 

dias. 2. Ciência aos credores e demais interessados acerca do relatório 

de atividades referente ao mês de setembro de 2018, apresentado pela 

auxiliar do juízo com ids. 15738695 e 15738697. 3. Intime-se a 

recuperanda para, em 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da ordem 

de id. 11471234, quanto ao parcelamento dos seus débitos tributários 

pendentes, para os fins do art. 57 da LRF. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se e colha-se o judicioso parecer da ilustre representante do 

Ministério Público, que também deverá se manifestar sobre o plano de 

recuperação judicial (ids. 12489615, 12489634, 12489662 e 12489676) e 

os termos acordados nas Assembleias Geral de Credores realizadas (ids. 

15152661, 15152408, 15297273 e 15297279), retornando os autos 

imediatamente conclusos para análise da homologação do plano 

recuperacional. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037130-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALAZAR GARCIA (AUTOR(A))

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Claudiano (RÉU)

Aline (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, nos termos do Provimento nº 56/2007- CGJ, ITEM 8.1.1, e 

com fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 2/2007 - OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

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

(quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. 2018-09-24

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029331-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

KARINA INOUE (AUTOR(A))

THIAGO INOUE (AUTOR(A))

KLEBER INOUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BATISTA DE JESUS (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA (ADVOGADO(A))

JOANA DARK (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

UEDER SABINO (TESTEMUNHA)

GILSON PEDRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Colha-se 

manifestação do representante do Ministério Público, nos termos do art. 

178, III, do CPC. 2. Após, retornem os autos conclusos com urgência. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 398358 Nr: 31681-67.2009.811.0041

 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: ADELINO SIRIANI, ALISSON ROCHA DO NASCIMENTO, 

AMAURI CALLEGARO, ANTONIO BATISTA DA FONSECA, ANTONIO 

FRANCISCO FILHO, CARLOS GONÇALVES, EDSON APARECIDO BRAVO, 

CLAUDIONEI ESMERIO SIRIANI, CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA, DANIEL 

MARCIANO DA SILVA, DARCI MENEZES TORRES, EDCARLOS BRAVO, 

EDINALDO APARECIDO BRAVO, EDILSON APARECIDO BRAVO, PAULO 

MAGALHÃES SOARES, JOSE DE SOUZA RODRIGUES, EVERTON LUIZ 

BRAVO, EDIVALDO RAMOS EVANGELISTA, GABRIEL DUTRA DE 

ARAUJO, GERALDO GOMES DA SILVA, IRENE DA SILVA LIMA, JAIME DA 

SILVA FERREIRA, JANILTON RODRIGUES DA SILVA, JORGE FREDERICO 

TIMM, JOSÉ CRUZ DA SILVA, JOÃO ANASTÁCIO, LUIS VALMIR PADILHA, 

MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, NELSON GEBAUER, RENATO 

BRAVO, SIDNEI ESMERIO SIRIANI, SILVANA GONÇALVES SANTANA, 

VALMIR OLIVEIRA DE SOUZA, WILSON FONSECA RIBEIRO, ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PONTE DE PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, VANDERLEI 

MEURER, CARLOS ALBERTO ZORZI, ANTONIO, JERONIMO ALVES DE 

OLIVEIRA, SILVINO BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5.888

 Vistos.

À fl. 1442, a parte autora requereu a dilação de prazo por 10 (dez) dias, a 

fim de comprovar a publicação do edital de citação.

 No entanto, verifico que do protocolo do requerimento até a presente 

data, já se passaram mais de 30 (trinta) dias, decorrendo assim o prazo 

requerido.

 Diante disto, INTIMO a parte autora, via DJE, para que no prazo de 05 dias, 

comprove a publicação do edital de citação retirado à fl. 1371, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164029 Nr: 37565-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, 

SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, 

CLARO RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 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 EMBARGANTE para 

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

INTIMO a parte embargante para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, em 02 

(dois) meses, conforme dispõe o art. 313, §2º, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 441315 Nr: 17836-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCILIO DE ASSIS BORANGA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:13753/GO, JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:6456-A

 Vistos.

Às fls. 149/150, foi juntado aos autos o resultado do BACENJUD em que 

foi bloqueado o valor de R$ 1.214,80 (um mil, duzentos e quatorze reais e 

oitenta centavos) na conta do executado.

 Às fls. 151/152, a parte exequente requereu a expedição de ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito, a fim de incluir o nome do executado em 

seus cadastros.

 Decido.

1. Certifique-se a secretaria o decurso de prazo do executado, quanto a 

penhora realizada à fl. 150.

2. INTIMO o exequente, VIA DJE, para que informe a conta para 

levantamento do valor bloqueado, bem como junte aos autos o 

demonstrativo atualizado do crédito, uma vez que é indispensável para as 

medidas requeridas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075562 Nr: 57764-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO PASSOS, DIRCEU DOS SANTOS, 

ELIAS NUNES DE ALMEIDA, JOÃO BATISTA BARCELOS GOVEIA, JOSÉ 

AMADEUS RODRIGUES DA SILVA, JUAREZ MARQUES CANGUÇU, 

RAMIRO ANTUNES MACIEL, JOÃO LIMA DOS REIS, NILSON DE OLIVEIRA, 

OSMAR DA COSTA RODRIGUES, VALDEMAR DULINO MARES, RENATO 

EDSON LOPES FIUGEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO REGINALDO ROLDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595

 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, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) HERBERT 

REZENDE DA SILVA a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) ID 1260657 e 

ID 1075562, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1195292 Nr: 3120-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PIZZOLATO, EVERALDO DANIEL 
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ALECAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:14762

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impulsiono os presentes autos para intimação da parte 

Autora, na pessoa de seu Advogado, para impugnar a contestação no 

prazp legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 729465 Nr: 25473-96.2011.811.0041

 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: HERVAL DIAS DE MORAIS, CRISTINA DEGANI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI TRAÇADO, JOSÉ DALBERTO GOMES 

DA SILVA, VALDEMIR DE CARVALHO, AILTON CARVALHO DA COSTA, 

BALTAZAR CANDIDO, EGINALDO MOREIRA DA SILVA, ENAILSON DA 

SILVA SOUZA, MARIA MARTA DOS SANTOS, OUTROS NÃO 

IDENTIFICADOS, MARCOS MADEIRA DE SOUZA, ADÃO LIMA CASTRO, 

VAIR LAUROS, RENILDA WELMAM LAUROS, ELIAS DE DEUS COTRIM, 

ODENIL GOMES DA SILVA, MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA, TANIA 

CRISTINA DA SILVA, MARIA APARECIDA DE DEUS COTRIM, FLAVIO LIMA 

DA COSTA, RICARDO SIZANOSKI SEDORKO, ANA CELIA LIMA CASTRO, 

CRISTINA RIBEIRO WENDER, EDVALDO DE DEUS COTRIM, DANIEL BIF, 

GILBERTO CORREIA, RUTH SOUZA ALMEIDA, KARLA CRISTINA 

VALENTIM PEIXOTO, JOÃO CESAR BATISTA DA SILVA, JAIRO DA SILVA, 

JOSÉ FERREIRA DA SILVA, DEVALMIR ANTONIO, ERIONALDO SANTANA, 

Réus Inominados Citados por Edital, JOSÉ VIANA GONÇALVES, JOSE 

DOUBERTO GOMES, JEANE DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, MARINA VALENTIM, 

CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO, NAILSON LIMA DA SILVA, 

ROSILDA ARMINI DA SILVA, MARIA APARECIDA CUSTÓDIO DE SOUZA, 

NADIR BONIM DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE NASCIMENTO, LAÉRCIO 

GRUBERT, MARCIO DOS SANTOS, SIMONE RIBEIRO VIEIRA, POLYANE DO 

NASCIMENTO ROSA, ROSICLEIDE DOS SANTOS, ROGÉRIO DOS SANTOS, 

ROSIMARIA DA SILVA, EDVALDO ARAUJO MACHADO, ROSILENE 

GOMES PINTO MACHADO, PAULO DA COSTA, SIDNEY APARECIDO 

SILVA QUEIROZ, CLEONE RODRIGUES PEREIRA, SANDRA TERNEIRO 

SILVA RODRIGUES, RUTE SOUZA ALMEIDA, ELIANDRO FRASSETO 

MARQUES, MESSIAS HONORIO BRASILEIRO, ISMELINDA FLORINDA DE 

SOUZA HONÓRIO, JAIR DE SOUZA FERRAZ, ELIEL FERREIRA DE 

OLIVEIRA, ÉDERSON MARCOS DA SILVA, FABIO JUNIOR NUNES 

FERREIRA, EDUARDO DOS SANTOS, ELBSON SANTOS CARVALHO, 

ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA, 

EDIVANIA FALCÃO DE SOUZA, CESAR DOUGLAS VIEIRA GONÇALO, 

CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, LINDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, 

CLODOALDO LOPES COELHO, ELISANGELA GONÇALVES COELHO, 

SENAILDO FALCÃO DE SOUZA, ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS 

SOUZA, ADENILSON LUIZ DALFIOR, ADALBERTO DA CONCEIÇÃO DA 

SILVA, ALMI DE OLIVEIRA, LINDOMAR BREDEL, ALINE MUTZ LUCAS 

BREDEL, BELMAIR ANTONIOLO, LEIA DA SILVA GUIMARÃES, EDINELSON 

CARLOS DA SILVA, DAMARIS MARTINS, EDMILSON JOSÉ DA SILVA, 

ADILSON CORREIA, ISAIAS NOIBAU, JOVELINA MUTZ NOIBAU, GILSON 

MOIA DA SILVA, GELSON GUILHERME, CINTIA RAFAELA DA SILVA 

DUTRA, ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO, SIRLENE RODRIGUES 

VIEIRA, EDIVALDO VALERIANO FIGUEIREDO, ALMIRA GOMES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO, JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA, CLEIMONE DE 

PAULA ALMEIDA, JOSÉ MARIA ALVES PEGO, LINDOMAR REIS DE ABRIL, 

MICHELI LIMA RIOS, LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS, MIRIAN SAMPAIO 

RIBEIRO DE CAPOS, LEIR MOREIRA DA SILVA, ROSELI HENRIQUE 

NASCIMENTO, JOAQUIM VIEIRA, JOAO DA CRUZ SOUZA, ODETE DOS 

SANTOS LAUTO, KEYLA FREITAS DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE 

CORREIA, LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA, LUZIA GONÇALVES, 

EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS, MARIA MADALENA MARTINS DE 

CARVALHO, MANOEL GONÇALVES PEREIRA, MARCÍLIO DO 

NASCIMENTO, MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA, ILMA MARTINS, 

CLAUDILEI DE PAULA, ALISON LUCAS, SUELLEN DE SOUZA 

VASCONCELOS, BRUNO GUSZLINSKI BARRO, SILVANA MARTINS 

ALVES CORREIA, RUTE DE ALMEIDA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA, ZENILDO DE JESUS, CIRLENE CAIDA DE PAPA, SANTIAGO 

PEREIRA DA SILVA, CRISTIANA RIBEIRO WENDER, GILSOMAR CAETANO 

RIBEIRO, CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA, VANESSA APARECIDA GREIN, 

VALDIR DE PAULA, JOSIANE GALDINO, WANDERSON DOS SANTOS 

CASSIANO, WESLEY DE SOUZA PEREIRA, JUNIA MACHADO DE SOUZA 

PEREIRA, UILSON RAIMUNDO DA COSTA, ANGELA APARECIDA DE 

PAULA, VALDENIR DE PAULA, ANGELA GIMENES, VALDIRENE DE 

OLIVEIRA SILVA, VALDECI LEANDRO ROCHA, VALDEIR DE PAULA, 

SIMONE RODRIGUES LOPES, LINDINALVA DOS SANTOS MELLO DA 

SILVA, SIVALDO CAIDA PAPA TORRE ARROYO SILVA, LUCINEIDE 

MOREIRA DA SILVA, TANIA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE, 

VILMAR RODRIGUES FERNANDES, Pedro Carlos Saran Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA HELENA MANFRÉ - 

OAB:277.162, CYNTHIA DEGANI MORAIS DELMINDO - OAB:337.769, 

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, 

JOSÉ COELHO DA COSTA - OAB:19119/GO, JOSÉ OSÓRIO DIAS DE 

MORAIS FILHO - OAB:192600/SP, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B, 

PATRICIA REZENDE BARBOSA CRACCO - OAB:281.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:20854/B, 

DILERMANDO JOÃO THIESEN FILHO - OAB:21552-B/SC, EDMAR 

DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT, WELINTON ANDRÉ VAZARIM 

VIGIL - OAB:239.410/SP

 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 Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 351010 Nr: 21601-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON FERREIRA DA CUNHA, CLÉA REGINA 

ARTHUR GONÇALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR MARINHO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT, DOMINGOS SAVIO FIGUEIREDO DE ARRUDA - OAB:9423 

MT

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

- OAB:6217-B, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611-MT

 Vistos.

Considerando a minha participação no Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão de Práticas em Cuiabá a ser realizado na sede da Escola 

Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS/MT entre os dias 18 

e 19 de outubro redesigno a audiência de instrução para o dia 12/02/2019 

às 14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717304 Nr: 8427-94.2011.811.0041

 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: VALDIR JOSUÉ, MARIA IVANDA DE ALMEIDA JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 Vistos.

Considerando a minha participação no Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão de Práticas em Cuiabá a ser realizado na sede da Escola 

Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS/MT entre os dias 18 

e 19 de outubro redesigno a audiência de instrução para o dia 12/02/2019 

às 16h30min.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096991 Nr: 9296-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE ANA KOTHRADE DE FIGUEIREDO, ANDERSON DE 

SOUZA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO GUIMARÃES - OAB:15.620/O, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B/MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação trazida na certidão de fls. 431/432, dando 

conta de que nenhum dos réus se encontra mais no imóvel, tendo alguns 

se mudado e outros falecido e, portanto, estão em local incerto ou 

desconhecido, DEFIRO o pedido de fls. 481/482, a fim de determinar a 

citação por edital dos réus, nos termos do art. 256, II do CPC, 

determinando que a parte autora no mesmo edital, promova a citação dos 

réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554 do CPC.

 2. O edital contará prazo de 30 (trinta) dias e a parte autora deverá 

providenciar sua publicação em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do art. 257 do CPC.

3. Determino, ainda, que no prazo de 15 (quinze) dias a autora comprove 

que deu ampla divulgação ao litígio, conforme determinado à fl. 416, item 

11, sobe pena de extinção do feito.

4. Cumpra-se, integralmente, após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 333692 Nr: 4310-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CEZAR ROSA LOPES, UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Vistos.

INTIMO o exequente, VIA DJE, para que no prazo de 10 dias, manifeste 

quanto ao requerimento de fls. 255/257.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 716899 Nr: 8199-22.2011.811.0041

 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: MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DA SILVA, GINCO GERAL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, VALDIR JOSUÉ, RIO FORTE 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOAO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 Vistos.

Considerando a minha participação no Workshop de Aprofundamento e 

Supervisão de Práticas em Cuiabá a ser realizado na sede da Escola 

Superior da Magistratura de Mato Grosso – ESMAGIS/MT entre os dias 18 

e 19 de outubro redesigno a audiência de instrução para o dia 12/02/2019 

às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1003335 Nr: 24869-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAILDE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB:7.590/MT, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522, GABRIELI 

CAROLINE MELOZZI - OAB:, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, NPJ - UNIJURIS UNIC CUIABÁ - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMO o autor, via DJE, para, querendo, em 15 dias, impugnar a 

contestação ofertada pelo réu, nos termos do art. 351 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 781343 Nr: 34930-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER, 

ESPÓLIO DE ELZIRA PINTO MOCKER, MARILENE BENEDITA MOCKER DE 

SANT'ANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:20005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS 

FERREIRA - OAB:10765/MT, KALINNE BANHOS DO CARMO CASTRO - 

OAB:51.348/PR, KAROLINE BANHOS DO C. ONTIVEROS - OAB:11.516, 

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO - OAB:OABMT 18641/O

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

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

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

ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 3. Não efetuado o 

pagamento no prazo acima informado, certifique e intime a parte 

exequente para manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042790 Nr: 42882-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:180.842/SP, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA 

JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.596/SP, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:34.104/PR, RENATA LUCIANA 

MORAES - OAB:13.096-B/MT, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA 
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CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 “Ex positis”, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação de Reintegração de Posse, proposta por GUIZARDI 

JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra FREIDE DA 

COSTA FIGUEIREDO, tendo por objeto o Lote nº 12, área de 4.014,90 m² 

(quatro mil e quatorze metros quadrados e noventa decímetros), 

loteamento Sítio de Recreio Salto, Fazenda Salto, na cidade de Acorizal – 

MT.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC.Publico e intimo neste ato, via DJE. 

Preclusa a via recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos 

registro cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 334918 Nr: 5646-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LAFANI NOGUEIRA 

ALCÂNTRA - OAB:330607, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, 

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/O, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084/MT

 Vistos.

INTIMO o exequente, VIA DJE, para que no prazo de 10 dias, manifeste 

quanto ao requerimento de fls. 245/247.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1035709 Nr: 39454-56.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS CORREA DA COSTA, MARIA APARECIDA 

ANDRADE CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA, JOSÉ VIEIRA DE SOUZA, KARIN PATRICIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:5351/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, e nos termos do item 2.10.1, da 

seção 10, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) FLÁVIA BEATRIZ 

CORRÊA DA COSTA a devolver o(s) processos CÓDIGO(S) 1035709, NO 

PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SOB PENA DE BUSCA E 

APREESNÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034178-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ELIZABETY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO (RÉU)

espólio de elza ribeiro sales (RÉU)

Outros Interessados:

DEVANIZE XAVIER BOTELHO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de usucapião 

extraordinária proposta por ELIZABETY DA SILVA LEITE, contra ESPÓLIO 

DE BENEDITO DA COSTA SALLES representado pela inventariante ELZA 

YARA RIBEIRO SALLES. Decido. Trata-se de ação de usucapião, da qual 

esta vara especializada não tem competência para processar e julgar, 

ainda que se fale em restituição de posse sobre área que eventualmente 

possa ser deferida em favor da parte autora. A Resolução n. 11/2017/TP, 

que atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário apenas a competência 

para Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos concernentes a conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados, bem como 

cartas precatórias cíveis de sua competência. Ocorre que os presentes 

autos versam sobre ação de caráter petitório pelo que é o caso de 

redistribuição a uma das varas cíveis desta comarca. Desta forma, nos 

termos do artigo 64, §2º do CPC, declaro-me incompetente para julgar o 

presente feito, e determino a sua remessa para redistribuição a uma das 

varas cíveis desta comarca. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031742-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDSON DO NASCIMENTO DIAS NETO (ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

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

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

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

Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035509-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SCOZZIERO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035509-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCILENE MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: PEDRO 

SCOZZIERO DE ARRUDA Vistos etc. Designo o dia 28.01.2019, às 

11h30min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 06 da 

Central da Conciliação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035377-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

THAYNA PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035377-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAYNA PEREIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

23.01.2019, às 11:12 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035504-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCOS DA CONCEICAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035504-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DA CONCEICAO DE ARAUJO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 23.01.2019, às 10:56 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013974-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

BALTAZAR ULRICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA (RÉU)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013974-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BALTAZAR ULRICH RÉU: MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, OTHILIA ALZITA 

PEREIRA DA SILVA MOLINA Vistos etc. Em observância ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, designo o dia 28.01.2019, às 12h00min para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 06 da Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na 

realização de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será 

realizada se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de 

petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033929-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALEX FREITAS (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033929-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MILTON ALEX FREITAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 23.01.2019, às 08:32 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 02 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005714-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003532-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004257-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005579-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003095-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Processo Número: 1000557-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024740-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

LEONARDO BOAVENTURA ZICA (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036522-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

MAURICIO MARQUES DOMINGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA (RÉU)

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 925978 Nr: 47112-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZIANE GALIANO OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AURÉLIO CARMO 

FERREIRA - OAB:15769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT

 Código 925978

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 (fls. 190/199).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354359 Nr: 24920-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631, LUIZ 

GUSTAVO NUNES FERREIRA MOURÃO - OAB:109.811 OAB/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, ROBERTO ALGRANTI - 

OAB:15590/RJ, ROBERTO ALGRANTI FILHO - OAB:97653/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2008/1592

Código 354359

Vistos

Trata-se de execução de titulo, no qual a parte devedora foi citada para 

pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1069876 Nr: 55338-28.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA DE MELO MAINARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPÉRIO VEÍCULOS, NEREU MUNIZ DE 

MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

SOEHN - OAB:OAB/MT 15.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 Vistos.(...).Assentada a aplicabilidade do CDC, com a consequente 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora/consumidora, e a 

rejeição da denunciação da lide promovida pelo corréu, tem-se que, antes 

da apreciação das impugnações ao valor da causa e à concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça à parte autora apresentadas 

incidentalmente, da preliminar suscitada de ausência de legitimidade 

passiva, e do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça formulado pelo corréu, faz-se necessária a MANIFESTAÇÃO DA 

PARTE RÉ acerca dos documentos de fls. 242-256 e da proposta de 

acordo de fls. 258-259.Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871994 Nr: 11056-36.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA DOS REIS FRANCO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 Processo n. 11056-36.2014.811.0041

Código 871994

Vistos

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

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917612 Nr: 41815-80.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA LORENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

 Vistos.

Os advogados Marcelo Falcão Ferreira e Reinaldo Camargo do Nascimento 

já não representavam mais a parte embargante desde abril de 2015, 

quando notificaram a sua constituinte acerca da sua renúncia aos 

poderes a eles outorgados.

Assim, manifeste-se a parte embargante acerca da preliminar de 

intempestividade suscitada pela parte embargada na impugnação aos 

embargos à execução, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo acima alinhado, regularize a parte embargante a sua 

representação processual, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733129 Nr: 29355-66.2011.811.0041

 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: JOÃO BORGES DE CARVALHO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 29355-66.2011.811.0041

Código 733129

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao Recurso 

Especial. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803155 Nr: 9608-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO BORGES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ANDRÉIA PESSOA NUNES GUERRA, 

ARGENTINO SOARES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1125826 Nr: 21268-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ 900 TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, JULIANA SOUZA FERREIRA - OAB:7417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A/MT

 Isso posto, com suporte no acima mencionado, atentando-se para a 

determinação exarada nos autos da recuperação judicial nº 
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0203711-65.2016.8.19.0001, JULGO EXTINTO o feito, assim o fazendo nos 

termos do ARTIGO 924, III do CPC.Outrossim, CONSIGNO que poderá a 

parte exequente, às suas expensas, requerer o que de direito junto ao 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devendo ser 

aqui pleiteada e expedida a respectiva certidão, fornecendo as cópias 

necessárias para tanto, o que resta, desde já, DEFERIDO.Por fim, sem 

condenação em custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE.Cuiabá, 17 de julho de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888052 Nr: 21938-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTINE WACHENFELD BRUNE, LIRIO 

VESAR, LENOIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, 

ROBISSANIA DA SILVA FELIX - OAB:16766, TAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 956299 Nr: 3220-75.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147903 Nr: 30771-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carin Regina Martins Aguiar 

- OAB:221.579-SSP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

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

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

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 358464 Nr: 28840-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO LOUREIRO

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASIL TELECOM S/A

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

- OAB:9764-A/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MARIO CARDI FILHO - 

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

 Ante todo o exposto, face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 

11.101/2005, Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da 

condenação devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento 

de sentença nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se o competente 

alvará dos valores depositados/bloqueados nestes autos. Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.P.R.I. Com a 

expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro de 2.018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934107 Nr: 51468-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSO FLORÊNCIO

 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

 Decido.Ab initio, calha a fiveleta aduzir que em 2015, o STJ firmou o 

entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual "Estão 

sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, 

não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito 

recuperacional" . Assim sendo, considerando que o crédito em questão foi 

constituído com o trânsito em jugado, ou seja, após 20.06.2016, deve ser 

classificado como extraconcursal ao que determino:a)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. Consigne 

na intimação, que não ocorrendo o pagamento no prazo ao débito será 

acrescido multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%, de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a ressalva de que ocorrendo 

pagamento parcial a multa e honorários recairão sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC);b)Se o devedor não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário e transcorrer o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE;c)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;d)Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo 

da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados 

do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se 

o processo suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema 

APOLO, até o depósito judicial do valor apontado ao juízo 

recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do 

ofício expedido, na medida em que os administradores da executada em 

questão disponibilizaram página na internet para realização da respectiva 
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consulta.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405360 Nr: 37537-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos. Considerando que o crédito em questão foi constituído com o 

trânsito em jugado, ou seja, após 20.06.2016, deve ser classificado como 

extraconcursal ao que determino:a)Assim, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3º), acostar aos autos planilha 

demonstrativa de atualização do seu crédito.b)Com a juntada do cálculo 

atualizado, 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. Consigne na intimação, que não ocorrendo o 

pagamento no prazo ao débito será acrescido multa de 10%, bem como 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC, com a ressalva de que ocorrendo pagamento parcial a multa e 

honorários recairão sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do 

CPC);c)Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário 

e transcorrer o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE;d)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;e)Com a apresentação do cálculo, 

expeça-se ofício ao juízo da Recuperação Judicial e ao administrador 

judicial, informando os dados do processo e da dívida exequenda 

atualizada, para a adoção das providências pertinentes e constritivas 

visando o regular pagamento do crédito em questão.Saliento, que com a 

expedição do ofício, mantenha-se o processo suspenso, com lançamento 

do respectivo código no sistema APOLO, até o depósito judicial do valor 

apontado ao juízo recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o 

andamento do ofício expedido, na medida em que os administradores da 

executada em questão disponibilizaram página na internet para realização 

da respectiva consulta.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935685 Nr: 52428-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO

 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, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239- A

 Vistos.

Decido.

Ab initio, calha a fiveleta aduzir que em 2015, o STJ firmou o entendimento 

corporificado no enunciado 12 segundo o qual "Estão sujeitos à 

recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se 

submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito 

recuperacional" .

 Assim sendo, considerando que o crédito em questão foi constituído com 

o trânsito em jugado, ou seja, após 20.06.2016, deve ser classificado 

como extraconcursal ao que determino:

a) 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. Consigne na intimação, que não ocorrendo o pagamento no 

prazo ao débito será acrescido multa de 10%, bem como honorários 

advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a 

ressalva de que ocorrendo pagamento parcial a multa e honorários 

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

b) Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário e 

transcorrer o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE;

c) 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;

d) Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo da 

Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados do 

processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.

Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se o processo 

suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema APOLO, até o 

depósito judicial do valor apontado ao juízo recuperacional.

Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do ofício expedido, 

na medida em que os administradores da executada em questão 

disponibilizaram página na internet para realização da respectiva consulta.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736430 Nr: 32859-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELA ALVES DA COSTA, VICENCIA 

MARTINS MEDEIROS, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, JOÃO DOS 

SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, FLAVIO ALEXANDRE BERTIN - 

OAB:5925, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Processo n. 32859-80.2011.0041

Código 736430

Vistos

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

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 31640 Nr: 7163-91.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA LORENA DOS SANTOS, SÉRGIO 

PAULO DE ALMEIDA NASCIMENTO, SEBASTIÃO SIQUEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERRREIRA 

MACHADO - OAB:10.725
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, MARCELO FALCÃO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 11.242, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Vistos.

Os advogados Marcelo Falcão Ferreira e Reinaldo Camargo do Nascimento 

já não representam a executada desde 20/10/2015, ao que deverá a 

Secretaria deste Juízo anotar a procuração de fl. 175 aos seus novos 

advogados no sistema Apolo.

Ato contínuo, intime-se a executada da decisão de fls. 190-191, que 

rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Decorrido o prazo recursal da referida decisão, certifique-se e intime-se a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911343 Nr: 37737-43.2014.811.0041

 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: DENIS MARQUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 37737-43.2014.811.0041

Código 911343

Vistos.

Considerando que o perito judicial efetuou a restituição de 50% dos 

honorários periciais (extrato em anexo), expeça-se o respectivo alvará em 

favor da requerida conforme dados bancários declinados à fl. 171

Após, arquive-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325367 Nr: 25493-29.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Processo n. 2007/625

Código 325367

Vistos

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

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71440 Nr: 2608-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DOS SANTOS LACERDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:10.626-E, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

 Código 71440

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 (fls. 399/406).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917613 Nr: 41816-65.2014.811.0041

 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: CEREAL SUL INDUSTRIA DE ALIMENTOS, CÁSSIA 

BRANDÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA KAREN DA SILVA SEBA 

- OAB:15.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, NAYARA KAREN DA SILVA SEBA - OAB:15.509/MT

 Processo n. 41816-65.2014.811.0041

Código 917613

Vistos

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

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.
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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.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 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.: 1049224 Nr: 46045-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 46045-34.2015.0041

Código 1049224

Vistos

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

intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo e da frustração das diligências 

efetuadas até agora para a localização de bens que lhe pertençam, 

tornou-se necessária a verificação das declarações de bens e renda 

eventualmente prestadas à Receita Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACENJUD, razão pela qual expeço a competente ordem, cujo recibo de 

protocolamento de bloqueio segue anexo, permanecendo os autos em 

gabinete até que se processe perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central do Brasil.

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, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1028752 Nr: 36187-76.2015.811.0041

 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: ISMAEL RIBEIRO DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ISMAEL RIBEIRO DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição do valor à requerida, mediante 

transferência para a conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1047216 Nr: 45018-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON GERALDO GONÇALVES SALES

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 45018-16.2015.811.0041

Código 1047216

Vistos.

Verifico que às fls. 129, a executada colacionou comprovante do 

pagamento voluntário da obrigação e consequentemente requerimento de 

extinção do feito. Contudo, não efetuou o pagamento dos honorários 

periciais conforme determinado às fls. 87/88 e fls. 116/119.

Desta feita, intime-se a requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários pericias no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE PENHORA.

Após, concluso para análise do pedido de fls. 131.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852031 Nr: 54898-03.2013.811.0041

 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: MANOEL ALBUQUERQUE PEREIRA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Processo n° 54898-03.2013.811.0041

Código 852031

Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao Recurso 

Especial. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118793 Nr: 18248-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DE ABREU

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 

OAB/RJ, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ
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 Processo n° 18248-49.2016.811.0041

Código 1118793

Vistos.

Verifico que após apresentar os quesitos a serem respondidos pelo perito 

judicial, a Seguradora requereu a inclusão do Sr. Fernando Cezar 

Zandonadi, no sistema Apolo para fins de veicular todas as intimações e 

publicações referentes ao interesse da requerida em nome do patrono 

(fls. 136/137).

Contudo, por um lapso não houve a correção do nome do advogado da 

parte ré, e todas as intimações publicadas após a última manifestação da 

requerida (fls. 136/137) foram veiculadas aos causídicos que não 

patrocinavam mais a Seguradora, Srs. Fabio João Soito, Henrique A. F. 

Mota e Pedro Henrique B. Souza.

Posto isto, reconheço a nulidade das intimações desde a data de 

08.03.2017.

Não obstante, proferida sentença nos autos (fls. 148/152), este juízo se 

limita a restituir o prazo recursal relativo a ela e a declarar a nulidade de 

todos os atos executivos que lhe sucederam, cuja intimação decorrerá a 

partir desta decisão, devendo a parte interessada requerer o que 

entender de direito nos devidos prazos legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143300 Nr: 28816-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8.184-A

 (...) Posto isto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil JULGO EXTINTA esta ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT proposta por SAMUEL DA CONCEIÇÃO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161488 Nr: 36563-28.2016.811.0041

 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: CARLOS AUGUSTO FANAIA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

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

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por CARLOS AUGUSTO 

FANAIA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT.Custas 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.P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1076481 Nr: 58239-66.2015.811.0041

 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: LUIZ ITAMAR BATISTA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUIZ ITAMAR BATISTA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas 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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173699 Nr: 41624-64.2016.811.0041

 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: CLEITON DA SILVA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por CLEITON DA SILVA LIMA 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas 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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1058892 Nr: 50443-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ENESIO FRAZÃO 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:8.194-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por FRANCISCO ENESIO 

FRAZÃO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas 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.P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 359948 Nr: 29870-09.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DA SILVA

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

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

OAB:8.575/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A

 Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.Expeça-se, alvará em favor da parte 

autora para levantamento do valor disponibilizado, conforme dados 

bancários declinados à fl. 518. Com relação a expedição do alvará, deverá 

ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte 

redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem 

pedido de levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso.§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da 

remessa dos autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará 

eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos autos, a intimação 

das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo.Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1084154 Nr: 3482-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURSELINO RODRIGUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte REQUERIDA 

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1124345 Nr: 20590-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por VINICIUS CÂNDIDO em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à requerida, mediante transferência para a conta a ser 

indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 

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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929216 Nr: 48832-70.2014.811.0041

 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: LUIZ ALVES RODRIGUES

 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

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por LUIZ ALVES RODRIGUES 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Considerando que 

a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à requerida, mediante transferência para a conta a ser 

indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 

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.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014613 Nr: 29571-85.2015.811.0041

 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: ELIAS TEODORO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por ELIAS TEODORO DE 

ASSUNÇÃO em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas 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.P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714388 Nr: 9064-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811020 Nr: 17521-95.2013.811.0041

 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: SEMDS, SUZANA ESMERALDA DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

WESLEY MARQUES MELHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD" -GAZETTA & 
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PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, ESPOLIO DE WALTER MACHADO 

RABELO JUNIOR, VIVIAN CARITA DE FIGUEIREDO RABELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 137365 Nr: 21691-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - OAB:5387/MT, 

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HERMELINDO CONÇEIÇÃO NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:98044, Hildo 

Castro Teixeira - OAB:2.251/MT

 Vistos.(...).Desta feita, ACOLHO, parcialmente, os embargos de 

declaração de fls. 1.286-1.2888, para suprir a omissão relativa à não 

apreciação da impugnação ao cálculo de fls. 1.263-1.269, o qual homologo 

por reputá-lo totalmente hígido, razão pela qual declaro a obrigação 

satisfeita, extinguindo este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

924, II, do NCPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, levantem-se as penhoras efetivadas, conforme decisão de fl. 

1.285, bem assim sobre os imóveis matriculados sob os n. 50.942 e 

50.949 do CRI do 6º Ofício da Capital, bem como expeça-se o competente 

alvará, em favor do advogado da parte exequente (fl. 09), conforme 

requerido à fl. 1.287.Por fim, quanto ao petitório de fls. 1.260-1.261, fica 

ele prejudicado ante a já determinação de levantamento da respectiva 

penhora, conforme consignado na decisão de fls. 1.181-1.182.Ultimadas 

as providências acima, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

de estilo.Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 451993 Nr: 24165-59.2010.811.0041

 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: MILTON VICENTE FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PACHECO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT, 

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 Código 451993

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 (fls. 921/922).

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, 15 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.: 360730 Nr: 30651-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091445 Nr: 6783-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730596 Nr: 26662-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE TELES DE MELO SILVA, VALDEMIR 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 790162 Nr: 44204-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPROFAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURICIO ALVES 

ATIÊ - OAB:12518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107798 Nr: 13751-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, MÁRCIA 

ROSANA CAPRISTO STECCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO MAGGIONI - 

OAB:3322.674 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136277 Nr: 25733-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE LUIZ COSTA BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SODRÉ DE FREITAS, A.S 

CONSTRUÇÃO CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8535, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13.781, ROGER KLERISSON 

ROZÃO - OAB:14.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 719228 Nr: 14907-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Decido.Ab initio, calha a fiveleta aduzir que em 2015, o STJ firmou o 

entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual "Estão 

sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, 

não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito 

recuperacional" . Assim sendo, considerando que o crédito em questão foi 

constituído com o trânsito em jugado, ou seja, após 20.06.2016, deve ser 

classificado como extraconcursal ao que determino:a)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. Consigne 

na intimação, que não ocorrendo o pagamento no prazo ao débito será 

acrescido multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%, de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC, com a ressalva de que ocorrendo 

pagamento parcial a multa e honorários recairão sobre o saldo 

remanescente (art. 523, § 2º o do CPC);b)Se o devedor não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário e transcorrer o prazo de 

impugnação, CERTIFIQUE-SE;c)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;d)Com a apresentação do cálculo, expeça-se ofício ao juízo 

da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados 

do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das 

providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do 

crédito em questão.Saliento, que com a expedição do ofício, mantenha-se 

o processo suspenso, com lançamento do respectivo código no sistema 

APOLO, até o depósito judicial do valor apontado ao juízo 

recuperacional.Outrossim, deverá a parte acompanhar o andamento do 

ofício expedido, na medida em que os administradores da executada em 

questão disponibilizaram página na internet para realização da respectiva 

consulta.Às providências. Cumpra-se.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892904 Nr: 25160-33.2014.811.0041

 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: BENTO PEDROZO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (QUINZE) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1062098 Nr: 51921-67.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSIMAR LUGAO, JOILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/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, 
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manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129335 Nr: 22729-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1055155 Nr: 48840-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 7591-73.2001.811.0041

 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): HEBER DE CERQUEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAT, FZMDS, WON, RVGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDUDVG-U

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/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 prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8623 Nr: 11128-48.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA,, CELSO LUIZ DUARTE BEZERRA, JOSÉ GUY VILLELA 

DE AZEVEDO FILHO, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:16764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA, FABIANA ZARQUE 

MONTEIRO DA SILVA, WALDEMIRO ONOFRE NETO, RODRIGO VALÉRIO 

GONÇALVES DE ANRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE DE VÁRZEA 

GRANDE - UNIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/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 prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 805633 Nr: 12100-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON BISPO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR ALMEIDA FERNANDES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12.120/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149220 Nr: 31354-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA JOAQUINA DE MORAES, 

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DORILÊO 

LEITE, ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - 

OAB:8.589

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 
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para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334524 Nr: 5016-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL ROZARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335389 Nr: 24974-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASELETRO ELETRIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, JOSÉ MILTON FERNANDES, JARBAS LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-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 seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

271/272. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 25820 Nr: 6925-43.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO ABDALLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, JOMAS F. DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11.785, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:4536/MT, KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA 

PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 454957 Nr: 26339-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E CHOPERIA NOSSA 

SENHORA APARECIDA LTDA - ME, AIRESLI GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo da Silva 

Júnior - OAB:7940-MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143381 Nr: 28847-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA, DELIA 

ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO VIEIRA, MARINEIDE GRAPIUNA DA 

COSTA, SONIA LUCIA STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ANDRADE DO 

AMARAL - OAB:MT 20.291, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356483 Nr: 27008-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANÇOIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FLÁVIA DE OLIVEIRA FRANÇA, 

ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1169396 Nr: 39891-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON WESLEY NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8741 Nr: 11939-08.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOTO CENTER SAKURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARA SETSUKO UEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 Processo n° 11939-08.1999.811.0041

Código 8741

Vistos.

Considerando a data do protocolo do requerimento de fls. 574, bem como 

o transcurso do lapso temporal, intime-se o exequente para se manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Agosto de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 318607 Nr: 21216-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTA TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA, ATLANTA 

TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, MINERAÇÃO DIDONE LTDA, WM 

COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039-B

 Processo nº 21216-67.2007.811.0041

Código 318607

Vistos.

Considerando que a parte executada deixou de pagar o seu débito, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACENJUD, razão pela qual 

expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de bloqueio 

segue anexo, permanecendo os autos em gabinete até que se processe 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central do Brasil.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário, considerando-se efetuada a 

penhora quando confirmada, valendo o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, como o seu respectivo termo, 

após o que a parte executada deverá ser devidamente intimada na pessoa 

de seu advogado ou não o tendo 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 providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de agosto de 2.018.

 Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034644-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU DA SILVA (RECONVINTE)

THIAGO RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RECONVINDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034644-16.2018.8.11.0041. 

RECONVINTE: NICOLAU DA SILVA RECONVINDO: BANCO CETELEM S.A. 

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 28/01/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 01, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034644-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU DA SILVA (RECONVINTE)

THIAGO RODRIGUES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034644-16.2018.8.11.0041. 

RECONVINTE: NICOLAU DA SILVA RECONVINDO: BANCO CETELEM S.A. 

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 28/01/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 01, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022113-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO DIAS DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022113-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MALVINA DA SILVA RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS promovida por MALVINA DA SILVA em 

desfavor de CAPEMISA – SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 

Alega a autora que é a única beneficiária de um plano da Caixa de Pecúlio 

Capemi, aderido por sua irmã, Sra. FLORIZIA DA SILVA, falecida em 

05.11.2017. Aduz que solicitou o resgate dos valores junto à requerida e 

recebeu o montante de R$19.326,56 (dezenove mil trezentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, acredita que o valor recebido 

não condiz com o montante devido, tendo em vista que sua irmã contribuía 

desde 1976 e a requerida se recusa a prestar as informações necessária 

a respeito do quantum devido. Desta senda, requerem que em sede de 

Tutela de Urgência seja a requerida intimada para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, apresentar o histórico das contribuições e cláusula 

contratual informando a forma de resgate. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência do requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos não apresenta qualquer risco ao resultado útil do 

processo ou prejuízo irreparável. Como já decidido pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, "A simples demora na solução da demanda não pode, 

de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em 

situações excepcionalíssimas." (REsp. 113.368, Rel. Min. José Delgado). 

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/01/2019, às 12:00h – Sala: Conciliação 02, 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. CUIABÁ, 

15 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032757-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032757-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS ajuizada por 

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO em face de BANCO DAYCOVAL 

S/A. Aponta a autora que é aposentada perante o INSS e que em agosto 

de 2018 verificou a existência de inúmeros empréstimos consignados 

junto ao Banco Daycoval, ora requerido. Ocorre que a autora desconhece 

tais empréstimos, tendo em vista que nunca firmou qualquer contrato com 

a instituição, tampouco assinou qualquer autorização para desconto na 

folha de pagamento de seu benefício. Conta que tentou resolver o 

problema junto ao Procon, contudo, sem sucesso. Pretende a concessão 

de liminar a fim de determinar que a requerida suspenda os descontos 

indevidos no benefício de aposentadoria da autora, bem como a cobrança 

de tais valores por qualquer outro meio, até a decisão final desse 

processo. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar, tendo em vista que a 

jurisprudência pátria caminha no sentido de que, quando não demonstrada 

efetivamente a responsabilidade do consumidor sore o débito, sua 

cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa 

causa. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, eis que 

traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, tais como os extratos do INSS, reclamação junto ao Procon, 

demonstrativo de débito e cédulas de rédito bancário (Id. 15652825, 

15652830, 15652839, 15652840 e 15653443). O perigo de dano é 

evidente, caracterizado pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, 

descontada diretamente da pensão de caráter alimentar. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré SE 

ABSTENHA de realizar quaisquer lançamentos de débitos na 

aposentadoria da Requerente, bem como a cobrança de tais valores por 

qualquer outro meio , até o julgamento final da presente ação. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, 

imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23 de novembro 

de 2018, às 09:30h – sala: Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 
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litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1026598-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre o ofício de Ids. 16013100 e 16013102, no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034031-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034031-93.2018.8.11.0041 ROSIANE 

MONTEIRO SANTOS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 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 23/01/2019, às 08h00, 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. 11 de outubro de 2018 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032627-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (RÉU)

DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032627-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO RÉU: DIORAN ATAIDE PASSOS, DALVA 

DOS SANTOS OLIVEIRA Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança com pedido de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por JOSÉ 

BATISTA DO NASCIMENTO em face de DIORAN ATAÍDE PASSOS e 

DALVA ATAÍDE PASSOS. Aduz o autor que firmou um contrato de compra 

e venda de fundo de comércio com reserva de domínio, cujo objeto era a 

venda do ponto comercial de um supermercado, localizado na Rua 30, n. 

2000, Bairro Jardim Industriário I, nesta capital. O valor ajustado foi de 

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), devendo ser pago com a 

entrega de dois caminhões (01 Volvo 360, ano 1998, modelo 1999, placa 

BXC7842, no valor de R$55.000,00 e 01 Mercedes Benz L712, no valor de 

R$110.000,00), e o restante em dinheiro. Ocorre que os requeridos não 

entregaram o caminhão Volvo 360 conforme acordado e ainda, vários 

cheques entregues a título de pagamento foram devolvidos sem provisão 

de fundos. Aduz que chegou ao seu conhecimento que os requeridos 

estavam vendendo todas as mercadorias do supermercado, fechando as 

portas e colocando a venda todo o restante do estoque do 

estabelecimento. Em sede de tutela cautelar de urgência, requer o arresto 

dos bens que guarnecem o estabelecimento, tais como as instalações, 

equipamentos e mercadorias. Com a inicial vieram documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de 

urgência pressupõe a averiguação no caso concreto dos requisitos que 

lhe são próprios. O juízo de admissibilidade da pretensão é feito em cima 

da constatação dos requisitos exigidos para obtenção da própria tutela 

cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade 

do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à ineficácia do 

provimento final em razão da demora. Tenho como inviável nessa fase 

processual determinar o arresto dos bens, na medida em que se trata de 

matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante a 

instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição 

sumária. Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que 

se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. Ademais, 

ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

CAUTELAR DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, 

às 08:30h – Sala: Conciliação 03, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 
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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. CUIABÁ, 

11 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033483-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033483-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Santa Arruda Maciel 

da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Aponta a parte autora que é titular da Unidade Consumidora (UC 

6/1347304-6) e que seu consumo médio mensal equivale a R$150,00 

(cento e cinquenta reais). Ocorre que em julho de 2018 a fatura referente 

ao mês foi de R$789,99 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), que a autora pagou de boa-fé. Em seguida, no mesmo 

mês a autora conta que recebeu outra fatura, no valor de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), referente à 

recuperação de consumo. Alega que tal cobrança é ilícita, pois está em dia 

com todos os pagamentos. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/1347304-6, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), debatido nos autos, 

mantendo-se suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 08:30 – Sala: Conciliação 01, 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010864-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LORRANI MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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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: ( ) 1010864-47.2018.8.11.0041 LORRANI 

MARTINS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. 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 23/01/2019, às 08h32, 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. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010864-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LORRANI MARTINS (AUTOR(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 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: ( ) 1010864-47.2018.8.11.0041 LORRANI 

MARTINS SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. 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 23/01/2019, às 08h32, 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. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037810-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037810-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME RÉU: L. P. 

ENGENHARIA EIRELI A parte autora efetuou o recolhimento das custas, 

conforme comprovante de ID 12949724. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 

08h30 – Sala: Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037810-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011621-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

PATRICK ALVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011621-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD RÉU: 

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME Cuida-se de AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL c.c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE CARÁTER INIBITÓRIO c.c PERDAS E DANOS ajuizada por ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, em desfavor de 

RÁDIO CLUBE FM ARENÁPOLIS LTDA. Em síntese, relata o autor que é 

organizado pelas associações de titulares de direitos autorais, nos termos 

da Lei 9.610/98, para exercer prerrogativa exclusiva de arrecadar e 

distribuir em todo o território nacional, a receita auferida à título de direitos 

autorais, em decorrência da utilização pública por parte de diversos tipos 

de usuários de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, o que é 

um direito constitucionalmente garantido. Ocorre que a ré desde março de 

2015 vem se utilizando habitual e continuadamente, de obras musicais, 

lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, 

radiodifusão de composições musicais, contudo sem efetuar o pagamento 

das taxas pela execução destas. Assim, pugna pelo deferimento da tutela 

provisória de urgência para que seja determinado que a ré suspenda e/ou 

interrompa qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e 

fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a 

execução. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso dos autos tenho que não restou demonstrada 

de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, sendo 

necessária a formação do contraditório e instrução probatória para se ter 

maiores subsídios sobre a questão. Ademais, ausente o perito de dano, 

pois conforme narrado na inicial o fato gerador perdura desde março de 

2015, sendo que somente agora vem em juízo rogando providências. 

Nesse trilhar, colaciono alguns julgados do TJMT: AGRAVO - AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - ECAD - AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.A matéria relacionada com os direitos autorais 

não é singela e demanda ampla discussão, pelo que não há que se deferir, 

de plano, a liminar.(AI 137808/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/12/2015, 

Publicado no DJE 21/01/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO 

DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS - ECAD - ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS QUE POR SI NÃO AUTORIZA A PRETENSÃO LIMINAR - 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILANÇA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a 

inexistência de prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da 

alegação, bem como a ausência de comprovação de fundado receio de 

dano irreparável, no tocante ao possível dano, impossível a concessão da 

tutela antecipada. “Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei nº 9.610/98 exigirem 

apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da 

transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra 

não deve ser interpretada de forma isolada, mas com o disposto nos 

artigos 273 e 804, ambos do CPC, segundo os requisitos para o 

deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo 

agravante na ação originária.” (Des. Guiomar Teodoro Borges).(TJ/MT - 

Recurso de Agravo de Instrumento nº 103333/2011- Relator Des. Juracy 

Persiani - Data de Julgamento: 25-01-2012) Diante do exposto, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela de urgência por ausência dos requisitos 

legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

10/12/2018, às 8h30 – Sala 6, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de setembro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1312222 Nr: 11446-64.2018.811.0041

 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: FERNANDO ANTÔNIO CALHÃO, ADRIANA REIS 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA 

SPE 018 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 A parte autora, na petição de fls. 244/246, comunica o descumprimento 

da parte ré acerca da tutela de urgência parcialmente concedida em fl. 

222.

O artigo 6° do Código de Processo Civil preceitua que “Todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

 Vale ressaltar que, a lealdade processual e o dever de cooperação das 

partes, inseridos no princípio da boa-fé, são norteadores do processo.

Outrossim, o artigo 77, inciso IV do CPC estabelece que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que participam do 

processo o cumprimento das decisões judiciais sem criar embaraços. In 

verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Desta feita, levando em consideração a finalidade precípua do processo 

de alcançar a justiça, intime-se a parte autora para apresentar todas as 

provas atinentes ao descumprimento da tutela concedida, no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mesmo norte, intime-se a parte ré para provar o cumprimento da tutela 

concedida, também no prazo de 15 (quinze) dias, ou justifique o porquê do 

não cumprimento da liminar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102335 Nr: 11471-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT

 Defiro o pedido de fls. 145/148.
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Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102335 Nr: 11471-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT

 As partes entabularam acordo conforme se vê à fls. 154/155, requerendo 

a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821932 Nr: 28116-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.M.C. PROMOÇÕES E DIVULGAÇÕES ARTISTICAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 240/241, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093741 Nr: 7837-44.2016.811.0041

 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: EDIMAR CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 240/241, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 228631 Nr: 35734-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL E COMERCILA ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENTS PANIFICADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 210/212.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 740312 Nr: 37018-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ARAUJO, CLEIDIANE 

NERYS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os pedidos de fls. 99/100, sendo estes consistentes na 

apreensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do réu, pois 

entendo que as liberdades individuais garantidas constitucionalmente não 

podem ser mitigadas em nome da efetividade do processo, sob pena de 

regressão até o Direito Romano, onde a liquidação da dívida ocorria na 

forma de danos ao corpo do devedor, sua prisão ou escravidão.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 317513 Nr: 20680-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MARIA FELIZARDO DA SILVA, MARIA JOANA 

FELIZARDO, VANILDA LEONEL FELIZARDO, VANDERLEI LEONEL 

FELIZARDO, VALDECIR LEONEL FELIZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOSE DE BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:10893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:11115/GO, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Defiro o pedido de fls. 495/496.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 
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parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1068246 Nr: 54624-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA, ROSELI NEVES 

COSTA, REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANTE CONSTRUTORA E 

IMPERMEABILIZADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FETT - OAB:OAB/RS 

69712, PAULA BLOISE BORBA - OAB:71386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de execução de título extrajudicial em que foi realizada busca 

pelo convênio RENAJUD, inserindo-se restrição no veículo VW/Saveiro 1.6 

CE, placa OAZ-8330, ano/modelo 2011/2012.

Às fls. 64/70v, o Banco Bradesco manifestou-se nos autos informando 

que o referido veículo se encontra alienado fiduciariamente em seu favor 

sendo, portanto, inaceitável qualquer bloqueio judicial sobre o bem, nos 

termos do art. 101 da Lei nº 13.043/14.

Compulsando os autos, tenho que o Banco Bradesco está com a razão.

Dessa forma, procedo à exclusão do bloqueio judicial inserido pelo sistema 

RENAJUD sobre o veículo VW/Saveiro 1.6 CE, placa OAZ-8330, 

ano/modelo 2011/2012, conforme extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 

dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892890 Nr: 25150-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ABREU MAYOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 92/93.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em relação à parte 

executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1044275 Nr: 43580-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA FERRER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24.879/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Cuida-se de Carta Precatória para avaliação e praceamento de bem 

advinda da 1ª Vara Cível de Araucária/PR (processo n. 

0002764-53.2006.8.16.0025), na qual figura como exequente Greca 

Distribuidora de Asfaltos LTDA e executada Construtora Ferrer LTDA.

O imóvel objeto da execução foi avaliado em R$480.000,00 (quatrocentos 

e oitenta mil reais), conforme certidão de fls. 12/13, e foi incluído em Hasta 

Pública para os dias 09/10/2018 e 18/10/2018.

A executada Construtora Ferrer LTDA manifestou-se às fls. 64/69 

pugnando seja chamado o feito à ordem, sob alegação de nulidades 

ocorridas no processo de expropriação do bem.

É o breve relato.

Decido.

Alega a executada que não foi intimada a respeito da avaliação do imóvel 

e nem da data designada para a hasta pública.

É certo que a avaliação de tais questões é de competência do juízo 

deprecante, tendo em vista que é o responsável pela intimação das partes 

sobre os atos de expropriação.

Como se vê, o juízo da 1ª Vara Cível de Araucária/PR foi instado a se 

manifestar sobre o tema, mas ainda não o fez.

Por prudência e, visando resguardar o direito de terceiros, defiro o pedido 

do executado para que o imóvel objeto desta Carta Precatória seja 

removido da hasta pública a ser realizada no dia 18/10/2018. 

Aguardando-se a decisão do juízo deprecante.

Oficie-se ao juízo deprecante informando-o a respeito desta decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116342 Nr: 17191-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIMIG TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614

 Ante a denunciação da lide pelo réu, no prazo da defesa (CPC, art. 126) 

determino a citação do denunciado ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES 

(qualificação às fls. 70), via correio, para contestar, no prazo legal.

O denunciante deverá providenciar a citação no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do art. 131 do CPC, sob pena de ação prosseguir somente 

contra ele.

Proceda-se com as retificações necessárias junto ao Sistema Apolo e na 

capa dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119608 Nr: 18579-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA LIMA NOVAIS GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA, 

CITY LAR - DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, DEBORA RENATA LINS CATTONI - 

OAB:5169, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:24.233

 Intimo o(a) advogado(a) D (a) NAYARA PEREIRA SOARES para devolver 

os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795651 Nr: 1991-51.2013.811.0041

 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: TECNOGUARDA VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE 

VALORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - MT, 

CNPJ: 10559419000131. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do devedor 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. 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).

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

Tecnoguarda Vigilância e Transportes de Valores LTDA, em desfavor de 

Salmax Nutrição Animal LTDA. Alega o autor que celebrou contrato de 

prestação de serviços de vigilância ostensiva armada com a requerente, 

mas que não honrou com o pagamento das mensalidades vencidas de 

julho a setembro de 2012; que firmou acordo com a requerida, em que ela 

se comprometeu a pagar a dívida no valor total de R$ 25.164,00 (vinte e 

cinco mil, cento e sessenta e quatro reais), em cinco parcelas de R$ 

5.032,80 (cinco mil e trinta e dois reais e oitenta centavos); que a 

requerida só pagou duas parcelas e permanece inadimplente com as 

outras três, que atualizadas somam o quantum de R$ 30.473,06 (trinta mil, 

quatrocentos e setenta e três reais e seis centavos). Requer, por fim, a 

condenação da requerida a pagar o valor devido.

Despacho/Decisão: 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.

Advertência: Sentença proferida. "Ante o exposto, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 

28.774,47 (vinte e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e 

sete centavos), acrescido da multa contratual de 2%, juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC a partir do vencimento de cada 

parcela."

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, 17 de outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909001 Nr: 36147-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA MARCIA PESENTI DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISEU DE OLIVEIRA, Rg: 211104, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do devedor 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. 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).

Despacho/Decisão: 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.

Advertência: Sentença proferida: "Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para o fim de DECLARAR consignado o pagamento 

da autora referente ao cheque nº 010338, de R$ 700,00 (setecentos 

reais), sacado contra o Banco Real, Agência 0113, Conta Corrente nº. 

4737372-1, emitido sem provisão de fundos em favor do requerido, e 

DECLARAR quitação geral, ampla e irrestrita da dívida com o requerido, 

valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e 

recibo. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do 

art. 85, § 8º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1266531 Nr: 26525-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BAMBIRRA LTDA, LUIZ 

RENATO BARROS BAMBIRRA, ALEXANDRE KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe cardoso de souza - 

OAB:, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102335 Nr: 11471-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT

 Vistos em correição

Defiro o pedido de fls. 88/89.
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Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos de nº 

44571-33.2012.811.0041 – Cód. 790523, em trâmite perante a 4ª Vara 

Cível da Capital, até o valor da execução, no importe de R$ 78.797,68 

(setenta e oito mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e oito 

centavos).

Após, intime-se a parte executada, para, querendo, oferecer impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique-se a Sra. Gestora se houve impugnação a penhora de fls. 

81/82.

Uma vez transcorrido o prazo sem manifestação, expeça-se alvará do 

valor penhorado, observando-se os dados bancários de fls. 88.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1102335 Nr: 11471-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT

 Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º).

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915).

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 357449 Nr: 27821-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Compromisso Arbitral->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: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANA CAROLINA AGUIAR BENETI - OAB:137874/SP, 

GILBERTO GIUSTI - OAB:83.943/SP, GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - 

OAB:257385/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA - OAB:6719

 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.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 358770 Nr: 29133-06.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AQUINO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 838298 Nr: 42994-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATHÁLIA QUEIROZ NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA SILVA MARCIO - 

OAB:13370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13.241-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 944915 Nr: 57374-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132096 Nr: 23913-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO VALERIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 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.

Determino a conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 700686 Nr: 35309-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA NUNES FERREIRA, ROBERTO 

COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Defiro o pedido de fls. 197/199.

Solicito informações mediante convênios RENAJUD e INFOJUD 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.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

No mais, Expeça-se certidão de dívida, para protesto no cartório 

competente (art. 517 do CPC) e inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), nos termos do art. 782, § 3º, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 252246 Nr: 18292-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691-MT

 Defiro o pedido de fl. 338.

Solicito informações mediante convênios RENAJUD e INFOJUD 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.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 137961 Nr: 22104-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ANISIO 

DE SIQUEIRA, ROBSON JESUS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 275/276.

Solicito informações mediante convênios RENAJUD e INFOJUD 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.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 842944 Nr: 46888-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOUFLEUR E CELLA FONTANA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAUJO DE 

CARVALHO - OAB:12842/O, LIDIANE FORCELINI - OAB:10057/MT

 Defiro o pedido de fl. 190.

Solicito informações mediante convênios RENAJUD e INFOJUD 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.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 719324 Nr: 14986-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA DO GUARANÁ TRANSP. E LOCAÇÃO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 Defiro o pedido de consulta Renajud, conforme extrato em anexo, mas 

deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o veiculo possui alienação 

fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 911/69.

Outrossim, também defiro o pedido de consulta as sistema INFOJUD, o qual 

restou infrutífero, consoante extrato em anexo.

Intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do 

débito e indique bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 723299 Nr: 18885-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ROMILDA VIEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT

 Defiro o pedido de fls. 142/144.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD 

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.

Com relação ao extrato do INFOJUD, devrá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada, consoante previsão das normas de sigilo da 

CNGC.

No mais, Defiro o pedido de inclusão do nome dos executados CONEL 

SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME (CNPJ/MF nº. 03.926.646/0001-92), 

CLUDEMIR DA COSTA QUEIROZ (CPF n. 164.380.601-78) e ROMILDA 

VIEIRA BARBOSA ( CPF n. 557.328.011-20) nos órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito ora executado no importe de R$ 280.183,11 

(duzentos e oitenta mil cento e oitenta e três reais e onze centavos), 

devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA para as devidas 

anotações (CPC, art. 517, ss).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389703 Nr: 25459-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO FAN COMERCIAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 

LEGO LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGO MAIER - 

OAB:216379/SP, LEONARDO LUIZ TAVANO - OAB:173965/SP

 Defiro o pedido de fls. 294/295.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD 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, Defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada 

WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (CNPJ/MF nº. 

05.001.408/0001-00) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito ora executado no importe de R$ 33.630,71 (trinta e três mil 

seiscentos e trinta reais e setenta e um centavos), devendo ser expedido 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 517, ss).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753616 Nr: 5539-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAKSUÊS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Defiro o pedido de fl. 243/verso.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 347573 Nr: 17726-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AMÉLIA DE CAMPOS SBOARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - OAB:18415/O, 

FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO 
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S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 Defiro o pedido de fls. 228/230.

Solicito informações mediante convênio BACEN JUD e RENAJUD em 

relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022113-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO DIAS DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022113-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MALVINA DA SILVA RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS promovida por MALVINA DA SILVA em 

desfavor de CAPEMISA – SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 

Alega a autora que é a única beneficiária de um plano da Caixa de Pecúlio 

Capemi, aderido por sua irmã, Sra. FLORIZIA DA SILVA, falecida em 

05.11.2017. Aduz que solicitou o resgate dos valores junto à requerida e 

recebeu o montante de R$19.326,56 (dezenove mil trezentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, acredita que o valor recebido 

não condiz com o montante devido, tendo em vista que sua irmã contribuía 

desde 1976 e a requerida se recusa a prestar as informações necessária 

a respeito do quantum devido. Desta senda, requerem que em sede de 

Tutela de Urgência seja a requerida intimada para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, apresentar o histórico das contribuições e cláusula 

contratual informando a forma de resgate. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência do requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos não apresenta qualquer risco ao resultado útil do 

processo ou prejuízo irreparável. Como já decidido pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, "A simples demora na solução da demanda não pode, 

de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em 

situações excepcionalíssimas." (REsp. 113.368, Rel. Min. José Delgado). 

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/01/2019, às 12:00h – Sala: Conciliação 02, 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. CUIABÁ, 

15 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032757-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032757-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS ajuizada por 

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO em face de BANCO DAYCOVAL 

S/A. Aponta a autora que é aposentada perante o INSS e que em agosto 

de 2018 verificou a existência de inúmeros empréstimos consignados 

junto ao Banco Daycoval, ora requerido. Ocorre que a autora desconhece 

tais empréstimos, tendo em vista que nunca firmou qualquer contrato com 

a instituição, tampouco assinou qualquer autorização para desconto na 

folha de pagamento de seu benefício. Conta que tentou resolver o 

problema junto ao Procon, contudo, sem sucesso. Pretende a concessão 

de liminar a fim de determinar que a requerida suspenda os descontos 

indevidos no benefício de aposentadoria da autora, bem como a cobrança 

de tais valores por qualquer outro meio, até a decisão final desse 

processo. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar, tendo em vista que a 

jurisprudência pátria caminha no sentido de que, quando não demonstrada 

efetivamente a responsabilidade do consumidor sore o débito, sua 

cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa 

causa. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, eis que 

traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, tais como os extratos do INSS, reclamação junto ao Procon, 

demonstrativo de débito e cédulas de rédito bancário (Id. 15652825, 

15652830, 15652839, 15652840 e 15653443). O perigo de dano é 

evidente, caracterizado pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, 

descontada diretamente da pensão de caráter alimentar. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré SE 

ABSTENHA de realizar quaisquer lançamentos de débitos na 

aposentadoria da Requerente, bem como a cobrança de tais valores por 

qualquer outro meio , até o julgamento final da presente ação. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte requerida, 

imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 
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audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23 de novembro 

de 2018, às 09:30h – sala: Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado dos autores ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 02 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032368-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI (AUTOR(A))

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 

EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032368-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENALT JOSE DA SILVA ZIMINIANI RÉU: ATITUDE CONSTRUTORA E 

COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por RENALT JOSÉ DA SILVA 

ZIMIANI contra ATITUDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. Alega o autor que realizou visita a imóveis 

residenciais juntamente com o corretor Sr. Barbosa, visando adquirir um 

imóvel e que se interessou em uma residência localizada na Rua 

Dezessete, n. 11-B, bairro Altos do Coxipó, na cidade de Cuiabá – MT, 

avaliado em R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Aduz que propôs o 

pagamento do bem mediante a entrega de um veículo AMAROK, ano 2014, 

avaliada em R$70.000,00 (setenta mil reais), e o restante via financiamento 

pela Caixa Econômica Federal. Conta que o veículo foi avaliado pela 

Bororo Veículos e o financiamento foi aprovado pela CEF. Assim, a parte 

autora assinou o contrato de compra e venda e deixou-o com a requerida 

para que também assinasse e reconhecesse firma. Contudo, a 

construtora entrou em contato com o Autor, informando que não iria 

aceitar a caminhonete como entrada; que iria diminuir o valor do imóvel 

para R$197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais) e queria como 

entrada o valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) em dinheiro. 

Por tais fatos, pleiteia em sede liminar que a requerida seja compelida a 

apresentar o contrato de compra e venda do imóvel que está em sua 

posse, e que foi assinado pelo autor com reconhecimento de firma. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Embora presente esteja 

evidenciado a probabilidade do direito, por meio dos documentos que 

demonstram a existência de pacto entre as partes (Id. 15590905, 

15590907, 15590908, 15590910, 15590911, entre outros), não se 

demonstrou a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Verifico que a relação existente entre as partes é caracterizada como 

uma relação de consumo e, estando demonstrada a verossimilhança das 

alegações, tornando possível a inversão do ônus da prova. Destarte, 

prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar 

convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 28 de janeiro de 2018, às 11:00h – Sala: 

Conciliação 02, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032627-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (RÉU)

DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032627-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO RÉU: DIORAN ATAIDE PASSOS, DALVA 

DOS SANTOS OLIVEIRA Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c 

Cobrança com pedido de Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por JOSÉ 

BATISTA DO NASCIMENTO em face de DIORAN ATAÍDE PASSOS e 

DALVA ATAÍDE PASSOS. Aduz o autor que firmou um contrato de compra 

e venda de fundo de comércio com reserva de domínio, cujo objeto era a 

venda do ponto comercial de um supermercado, localizado na Rua 30, n. 

2000, Bairro Jardim Industriário I, nesta capital. O valor ajustado foi de 

R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), devendo ser pago com a 

entrega de dois caminhões (01 Volvo 360, ano 1998, modelo 1999, placa 

BXC7842, no valor de R$55.000,00 e 01 Mercedes Benz L712, no valor de 

R$110.000,00), e o restante em dinheiro. Ocorre que os requeridos não 
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entregaram o caminhão Volvo 360 conforme acordado e ainda, vários 

cheques entregues a título de pagamento foram devolvidos sem provisão 

de fundos. Aduz que chegou ao seu conhecimento que os requeridos 

estavam vendendo todas as mercadorias do supermercado, fechando as 

portas e colocando a venda todo o restante do estoque do 

estabelecimento. Em sede de tutela cautelar de urgência, requer o arresto 

dos bens que guarnecem o estabelecimento, tais como as instalações, 

equipamentos e mercadorias. Com a inicial vieram documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Regra geral, a tutela cautelar provisória de 

urgência pressupõe a averiguação no caso concreto dos requisitos que 

lhe são próprios. O juízo de admissibilidade da pretensão é feito em cima 

da constatação dos requisitos exigidos para obtenção da própria tutela 

cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à plausibilidade 

do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à ineficácia do 

provimento final em razão da demora. Tenho como inviável nessa fase 

processual determinar o arresto dos bens, na medida em que se trata de 

matéria vinculada ao mérito da causa, que serão aferidos durante a 

instrução probatória, não sendo possível, neste momento de cognição 

sumária. Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que 

se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. Ademais, 

ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

CAUTELAR DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 22 de janeiro de 2019, 

às 08:30h – Sala: Conciliação 03, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033483-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033483-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais 

com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Maria Santa Arruda Maciel 

da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Aponta a parte autora que é titular da Unidade Consumidora (UC 

6/1347304-6) e que seu consumo médio mensal equivale a R$150,00 

(cento e cinquenta reais). Ocorre que em julho de 2018 a fatura referente 

ao mês foi de R$789,99 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa e 

nove centavos), que a autora pagou de boa-fé. Em seguida, no mesmo 

mês a autora conta que recebeu outra fatura, no valor de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), referente à 

recuperação de consumo. Alega que tal cobrança é ilícita, pois está em dia 

com todos os pagamentos. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/1347304-6, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$576,15 

(quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), debatido nos autos, 

mantendo-se suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso 
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de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 08:30 – Sala: Conciliação 01, 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). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000885-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MATILDE CLAUDETE MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVONE BORTOLOTTI (CONFINANTES)

MARIA LUIZA BARROS MALHEIROS (CONFINANTES)

DONATILA GONCALVES DE QUEIROZ (CONFINANTES)

MARIA DAS NEVES DOS SANTOS (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000885-61.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, bem como 

juntar aos autos os documentos solicitados no ID 13916369, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007353-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI 

(EXEQUENTE)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007353-75.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CLINICA DIETETICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA FASSINCRA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000597-16.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013037-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JACKELINE DAS GRACAS DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013037-44.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029557-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR APARECIDA PINTO (EXECUTADO)

JUMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO SERGIO COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029557-16.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010310-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010310-15.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010819-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010819-43.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008286-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008286-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026942-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

KOLLING & KOLLING LTDA - ME (AUTOR(A))

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES SITTA (ADVOGADO(A))

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026942-53.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, bem como 

para se manifestar acerca da reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010138-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010138-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010109-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

WEBERTON CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010109-23.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002466-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONEL PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO GRUNVALD HARAOUI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002466-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 18 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009455-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009455-36.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o autor 

para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009031-91.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ONEIDE SILVA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009031-91.2018.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a autora 

para impugnar a contestação. Em seguida, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009714-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BAIA HERANI HOSI (AUTOR(A))

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI (AUTOR(A))

MICHELLE BAIA HERANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009714-31.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013634-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

WENDELL PEREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013634-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011850-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARY JOANA CASTILHO DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011850-98.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001101-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI (ADVOGADO(A))

JUSSARA BIAVATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001101-22.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se o 

réu conforme requerido no ID: 13734739 Caso constatada a hipótese do 

art. 252 do CPC/15, autorizada a citação por hora certa. Cumpra-se na 

forma requerida, observando o dispositivo do art. 254, CPC. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010129-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCAS GUILHERME DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010129-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010657-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO AURELIO SILVA DE AQUINO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010657-48.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011008-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

JEAN MARCOS DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011008-21.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020964-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TRAVASSOS (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020964-95.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010646-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

A. C. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010646-19.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007269-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ZAQUEL DE JESUS SANTOS CAMPELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007269-40.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014283-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014283-75.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016743-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. (REQUERENTE)

L. E. G. D. (REQUERENTE)

B. E. G. D. (REQUERENTE)

B. A. S. D. S. (REQUERENTE)

P. Y. S. S. (REQUERENTE)

A. N. S. D. S. (REQUERENTE)

M. H. G. S. (REQUERENTE)

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016743-69.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008837-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEINER LEAL ROSA (ADVOGADO(A))

MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008837-91.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009021-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSSON RENATO QUINTANA (ADVOGADO(A))

DHARA PARREIRA LAZAROTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009021-47.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005187-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

NAIR CORREA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005187-36.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011137-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI (ADVOGADO(A))

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011137-26.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 777417 Nr: 30783-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CARVALHO - 

OAB:14.226, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - OAB:3261-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:OAB/MT 17826/A, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:11.795/MT

 Processo n° 30783-49.2012.811.0041

 Código 777417

DESPACHO

Antes de analisar o pedido de p. 406/407, intime – se a credora para se 

manifestar sobre o pagamento da condenação (p. 408/409), em 05 (cinco) 

dias.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894757 Nr: 26340-84.2014.811.0041

 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: IJCQ, CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de 

indébito com pedido liminar proposta por Ingrid Jaques Campor Quintanilha 

contra TIM Celular S.A, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.130/131).

 Comprovante de quitação à p.134/135.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865731 Nr: 6175-16.2014.811.0041

 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: NERLI NASCIMENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 A procuração de p. 16 foi outorgada aos advogados Claudison Rodrigues 

e Milton Jones Amorim Vieira, com poder expresso para liberação de 

valores.

 Entretanto, após a decisão de p. 100, a exequente apresentou nova 

conta, com pedido expresso de não pagamento em conta bancária 

indicada anteriormente.

 A par disso, intime-se o advogado Claudison Rodrigues para se 

manifestar sobre a petição e documentos de p.102/105, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 379070 Nr: 15364-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANE MODESTO FORTUNATO, THIAGO PEREIRA 

GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS - OAB:17.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:22.117

 Processo nº 15364-91.2000.811.0041

 Código 379070

Vistos e etc.

As petições de p. 482/483 e 494 foram subscritas pela própria parte, que 

não possui capacidade postulatória, razão pela qual a indefiro.

Intime-se os exequentes para se manifestar sobre a impugnação de p. 

476/481.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 441951 Nr: 18230-38.2010.811.0041

 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: PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE RAÇÕES E 

SUPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDIC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADNAN ABDEL KADER SALEM 

- OAB:180.675, LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - OAB:9747

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896170 Nr: 27122-91.2014.811.0041

 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 SERGIO SCARULIS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:19662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SELMA 

FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 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. 192/205, referente ao pagamento da 

condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 724267 Nr: 19914-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERV. DA UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Defiro o pedido de levantamento de p.186.

 Expeça-se alvará como requerido, cumprindo o disposto no artigo 450, §

§3º e 4º da CNGC.

 Após, diante da certidão de p. 188, intime-se a exequente para 

apresentar o valor atualizado da obrigação, requerendo o que de direito, 

em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792867 Nr: 46953-96.2012.811.0041

 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: LUCIMARA APARECIDA NEVES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT, SERGIO PAGANOTTO - OAB:12.054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a executada Prodent 

Assistência Odontológica Ltda efetuou o pagamento da obrigação, sendo 

o valor levantado pela exequente, conforme decisão de p.158.

 Intimado, o banco executado efetuou o pagamento da obrigação, 

concordando a executada com a quantia depositada e requerendo o seu 

levantamento (p.159/160 e p. 163).

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 949139 Nr: 59781-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIEIRA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 828828 Nr: 34674-44.2013.811.0041

 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: ETEVALDO SEBASTIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BELO GALINDO, H. L. CONSTRUTORA 

LTDA, SISTEMA FACIL,INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 993148 Nr: 19951-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CRISTIANO PINTO DE MERCEDES, PEDRO 

PINTO DE MERCEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERMINO MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo nº 19951-49.2015.811.0041 - Código 993148

Vistos etc.

Trata-se de ação de dissolução de sociedade proposta pelo Espólio de 

Cristiano Pinto de Mercedes em face de José Fermino Martins da Cruz.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do réu José 

Fermino Martins da Cruz, nos termos do art. 98 do CPC.

A p.385 foi nomeado como perito judicial a empresa Real Brasil 

Consultoria, que apresentou proposta de honorários de R$ 24.980,000 

(vinte e quatro mil novecentos e oitenta e reais) (p.398/401).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração (p. 406/409).

Intimado a se manifestação quanto à impugnação da ré, o perito se 

manteve inerte (p.433/434).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A ré se insurgiu quanto aos honorários periciais.

A pericia a ser realizada não é tão complexa, contudo, demanda grande 

conhecimento técnico. Todavia, não se justifica o montante perquirido pelo 

perito nomeado de R$ 24.980,000 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta 
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e reais), que ultrapassa os valores habitualmente homologados para 

realização de pericias judiciais desse porte.

Desta forma, entendo como razoável e condizente com o trabalho a ser 

prestado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante o exposto, arbitro a título de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como a perícia foi determinada por este juízo, o pagamento dos honorários 

serão efetuados no final do processo pela ré, se for vencida. Porém, o 

Estado deverá pagar a perícia caso a ação seja julgada improcedente.

 Os quesitos foram apresentado às páginas 404/405 autor e 389/391 réu.

 Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

informação sobre o início dos trabalhos periciais. O perito deverá entregar 

o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos trabalhos.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072194 Nr: 56293-59.2015.811.0041

 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: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÂNCIA TAIZ DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Esclareço que o 

reco lh imen to  deve rá  se r  rea l i zado  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882985 Nr: 18531-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A, OPEN TECNOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Defiro o pedido da autora e redesigno o dia 12/02/2019, às 14:00 horas 

para audiência de instrução e julgamento. Intime-se a ré Open Tecnologia 

no endereço informado, como determinado na decisão de p, 148/149. 

Junte-se a petição protocolada nesta data pela autora. Saem os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1011838 Nr: 28353-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY DO CARMO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 Em cumprimento à determinação de fl. 64, encaminho a intimação para 

parte ré apresentar Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 809163 Nr: 15636-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:19.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 513, §2º, inciso II do CPC é claro ao determinar que o executado 

deve ser intimado para o cumprimento de sentença, sendo “... por carta 

com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública 

ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a 

hipótese do inciso IV;”.

O inciso IV acima referido trata do revel, citado por edital na fase de 

conhecimento, o que não é a hipótese dos autos.

Posto isto, indefiro o pedido de penhora de ativos financeiros sem a parte 

executada ser intimada para cumprir a sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 737235 Nr: 33712-89.2011.811.0041

 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: ANA PAULA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAES DE ARRUDA, ERON DE MORAIS 

CORREA, CLEOMAR PIRES DE BARROS, CLAUDY ORTIZ MARIANO DE 

FREITAS, ROSEMERE DE MORAES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - 

OAB:21.130

 Processo nº. 33712-89.2011.811.0041Código 737235Vistos etc.Diante 

das várias tentativas infrutíferas de citação do denunciado Cleomar Pires 

de Barros, DEFIRO o pedido postulado à p. 422/423.Cite-se por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o denunciado Cleomar Pires de Barros.Citado, por edital, e certificado 

a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 

72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial o 

Núcleo de Prática Jurídicas da Faculdade ICEC, representado pelo 

coordenador Edivan Freitas, para promover a defesa do denunciado(a) 

Cleomar Pires de Barros..Cumpra-se expedindo o necessário e com 

URGÊNCIA, processo incluso na META 02/2017 do CNJ.Cuiabá, 17 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.: 1120449 Nr: 18983-82.2016.811.0041

 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: RAFAEL DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA. - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 138330 Nr: 22795-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA REGINA PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FAVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783412 Nr: 37123-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA 

MIRELA LTDA, ESPÓLIO DE SALUNIEL PINHEIRO DE CAMPOS, IZILDA 

MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS, Wanderley Correa 

Antunes de Campos, Marlene Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7770-94.2007.811.0041

Código 783412

Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido postulado à p. 151/152, tão somente para que 

a autora promova a citação da ré Imobiliária e Construtora Georgia Mirela 

Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 12589-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreedimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, JOSÉ FRANCISCO 

NEVES - OAB:9352/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO - 

OAB:132649/SP

 Vistos

Diante da petição de p. 316, realizei pesquisa no Renajud e nenhum 

veículo foi encontrado.

Quanto ao pedido de penhora de ativos, deve a parte exequente 

apresentar o cálculo atualizado da obrigação, eis que o que consta dos 

autos data do ano de 2011.

Por fim, indefiro o pedido de penhora de cotas dos sócios, pelas razões já 

declinadas na decisão de p. 302.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 459242 Nr: 28903-90.2010.811.0041

 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: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE REGINA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 28903-90.2010.811.0041

Código 459242

Vistos etc.

Diante das várias tentativas infrutíferas de citação da ré Joice Regina de 

Santana, DEFIRO o pedido postulado à p. 199/200.

Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e ré Joice Regina de Santana.

Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Núcleo de Prática Jurídicas da Faculdade 

ICEC, representado pelo coordenador Edivan Freitas, para promover a 

defesa do denunciado(a) Cleomar Pires de Barros.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.° 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou :

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade”.

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA, processo incluso 

na META 02/2017 do CNJ.

 Cuiabá, 17 de Outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 56538 Nr: 1687-38.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDE 

ALVES - OAB:OAB/MT-5.600, KATIA REGINA SANTANA NUNES - 

OAB:15.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT, SAMARA VIEGAS DE MORAES - OAB:9.048

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá a 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se a autora para sua 

retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 17 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.: 446153 Nr: 20554-98.2010.811.0041

 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: IFC INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDIC)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE 

RAÇÕES E SUPLEMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSSKY 

ASCHEIR - OAB:16449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 869465 Nr: 9174-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELLIPE PRETO - 

OAB:17425-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES O. 

TREMURA - OAB:13645/OAB-MT

 Processo nº. 9174-39.2014.811.0041 - Código 869465

SENTENÇA

Trata-se de ação monitória proposta pela Sociedade Educacional Paraná 

Ltda em desfavor de Flavio Alexandre Martins Bertin, todos qualificados e 

representados.

 A parte autora apresentou acordo, requerendo a ratificação pelo réu e, 

consequentemente, sua homologação com suspensão do feito (p.78/79).

Intimado, o réu atendeu ao chamado judicial de p. 80, aportando aos autos 

a petição de p. 81/83, em que as partes se compõe e pedem a 

homologação judicial.

Os autos vieram concluso.

É o relatório. Decido.

Em que pese à petição do acordo acostadas aos autos ser digitalizada, a 

mesma fora protocolizada via PEA, sendo, portanto considerada original 

nos termos do art. 7° do PROVIMENTO 38/2012 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CGJMT.

Tratando-se de direito disponível, nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, 

do Código de Processo Civil, homologo o acordo de p. 81/83 para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão.

Deixo de suspender o feito, haja vista que em caso de eventual 

descumprimento a sentença homologatória constitui título judicial.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, CPC. 

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição, ficando 

desde já autorizado o desarquivamento sem ônus caso haja necessidade 

de execução de sentença.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 716061 Nr: 10023-16.2011.811.0041

 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: JULIANO CESAR DE ALCANTARA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABC PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 Ante o teor da certidao retro, intime-se o exequente para apresentar o 

cálculo atualizado da obrigação, a fim de que o pedido constante na letra 

"d" de p. 163 possa ser apreciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 432163 Nr: 12114-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEODORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ALVES DOS SANTOS, E. F. A. S.

 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: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B, NAIME MARCIO MARTINS MORAES - 

OAB:3847 MT

 Processo nº. 12114-16.2010.811.0041

Código 432163

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de p. 132, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito, em 05 (cinco) dias.

Processo da Meta 02/2018- CNJ. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Cuiabá, 17 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.: 1033384 Nr: 38304-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, Lucas 

Pinheiro Ciriaco - OAB:21182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Processo nº 38304-40.2015.811.0041

Código 1033384

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Geraldo Marques 

Ferreira em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S/A. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 14 de maio de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033384 Nr: 38304-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 72 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, Lucas 

Pinheiro Ciriaco - OAB:21182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Certifico que, o perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, tomou ciência de sua 

nomeação bem como designou o dia 13/12/2017, às 10:15hrs, no 

endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela 

Rua das Dálias), telefones: (65) 3025 3060 e (65) 99223 7073, razão pela 

qual procedo a intimação das partes da data designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024889-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA BOENO (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME FAVA 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° 1024889-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Luiz de 

Souza Boeno ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por 

danos materiais e morais c/c tutela de urgência em desfavor de MRV Prime 

Fava Incorporações SPE LTDA e MRV Engenharia e Participações, todos 

qualificados nos autos. O autor informa ter adquirido das rés o 

apartamento 109, Bloco J, Condomínio Chapada Diamantina, situado na 

Rua Comendador Henrique, n. 1030, em Cuiabá – MT., tomando posse do 

mesmo em novembro de 2015. Relata que após se mudar para o imóvel, 

constatou diversos defeitos, em especial infiltração e rachaduras nas 

paredes de TODOS os cômodos. Narra que visando os reparos, solicitou 

as rés, através do Protocolo MRV 9395125-FNNJYV os reparos 

necessários contudo, estes foram negados por pendências financeiras. 

Diante dos fatos, o autor pretende concessão da tutela de urgência, para 

o fim de determinar que as rés realizem os reparos necessários para 

cessar as infiltrações, sob pena de multa diária por descumprimento da 

ordem judicial. Determinada a emenda a inicial (ID 14641143) o autor 

requereu o parcelamento das custas em 06 vezes (ID 14778405). Os 

autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Defiro a emenda da 

inicial e concedo os benefícios do parcelamento das custas e taxas 

judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas. O art. 294 do 

Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória poderá ser 

fundamentada na urgência ou na evidência. In casu, para a concessão da 

tutela provisória de urgência faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesta análise perfunctória, verifica-se a possibilidade da concessão da 

tutela provisória requerida, eis que de acordo com o que consta dos 

documentos e fotos, o autor tomou posse do apartamento (novo) e em 

pouco tempo o imóvel passou a apresentar defeitos estruturais. O perigo 

da demora é evidente, pois, em se tratando de condomínio vertical, as 

infiltrações e fissuras existentes não só impedem o uso da integridade do 

bem, mas podem prejudicar outros imóveis, sem falar nos riscos inerentes. 

Sobre o assunto já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive 

em recursos contra a ré desta ação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - 

CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR DEFERIDA - ART. 798 DO CPC - 

REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 

O descumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 526 do CPC 

deve ser arguido e comprovado, pois a mera alegação não é capaz de 

ensejar a inadmissibilidade recursal. Presentes o fumus boni iuris e o 

periculum in mora exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de 

medida liminar determinando o imediato reparo de todos os defeitos e 

falhas apontados em construção de imóvel residencial.” (AI 119907/2014, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO 

IMÓVEL – POSSIBILIDADE – INFILTRAÇÕES NO BANHEIRO E NO QUARTO 

DO CASAL -REQUISITOS PRESENTES - DECISUM MANTIDO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. “Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora 

exigidos pelo art. 798 do CPC, é cabível o deferimento de medida liminar 

determinando o imediato reparo de todos os defeitos e falhas apontados 

em construção de imóvel residencial.” (AI 119907/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014). Tratando-se de apartamento 

com gravíssimos problemas hidráulicos, que compromete até mesmo a 

saúde dos moradores, o perigo da demora é incontestável, pelo que deve 

ser deferido o pedido de antecipação da tutela.” (AI 29534/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) Estando 

demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do alegado 

direito e perigo de dano, possível o deferimento da liminar. Posto isto, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que as rés 

promovam os reparos indicados no imóvel, em especial os que dizem 

respeito às infiltrações, no prazo razoável de 30 dias, sob pena de multa 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitados a 100 dias/multa, em 

caso de descumprimento da ordem. Condiciono o cumprimento da liminar a 

comprovação do pagamento da 1° Parcela das custas e taxas judiciais. 

Nos termos do art.334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 29/01/2019 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. 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. Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032177-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MARA DE LINA MORVA (RÉU)

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE (ADVOGADO(A))

LUIZ ALAOR MORVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032177-98.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela 

provisória de urgência proposta por RODRIGO DIEGO DE CARVALHO em 

face de LUIZ ALAOR MORVA JUNIOR e CINTIA MARA DE LIMA MORVA. 

As partes resolveram transacionar entre si (ID: 15738320 / 15738325). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir, 

conforme procurações de ID: 11490980, 11490989, 11490997, 11491009 

e 11491012. Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes 
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devidamente representadas, homologo por sentença o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício para o Cartório de Imóveis de Marechal Deodoro/AL para retirada da 

averbação da existência da presente ação das margens da Matricula nº 

10.181, Livro 65, Folha 137, translado 1, Lote 31, Quadra Única, 

Loteamento Recanto dos Coqueirais, da Pousada Cachoeira do Sul, Praia 

do Francês, situada no Município de Marechal Deodoro-Alagoas. Custas 

processuais remanescentes indevidas, nos termos do art. 90, § 3º do 

NCPC. As partes desistiram do prazo recursal. Portanto, cerifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012315-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

B. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE CASTRO OAB - 568.555.591-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

FABIO RIVELLI (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, 18 

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: 1007552-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JURANDI 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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1006863-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. F. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOANUS OLIVEIRA ALVES 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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1009575-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

AIRTON FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1008555-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

VITURINA DA CRUZ ARRUDA (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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1008721-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ERNANDES AQUINO RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1008391-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA LINS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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, 18 

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: 1008893-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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, 18 

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: 1013852-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARIANO CARDOSO (AUTOR(A))

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)
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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, 18 

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: 1029695-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 18 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022226-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASCHOAL GIMENES HIDALGO (EXEQUENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

MARINA VARJAO FORTES (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS EHRET GARCIA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 18 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: 1010382-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

IVONETE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (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, 18 

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: 1010626-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

MARCELLO SOUZA FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CANOZO (RÉU)

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (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, 18 

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: 1011184-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

KROTON EDUCACIONAL 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, 18 

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: 1011525-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS 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, 18 

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: 1011619-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (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, 18 

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: 1015724-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

ALICE SOUZA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA VIRGINIA MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

FERNISIS RECICLAGEM E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA (RÉU)

ERICO AMORIM ALVES (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, 18 

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: 1016283-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1013287-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SIRLENE SOARES DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1015900-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JONNIFER CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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, 18 

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: 1015610-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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: 1009670-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 18 

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.: 1090926 Nr: 6545-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE APARECIDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934105 Nr: 51466-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA RAMOS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239- A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1062867 Nr: 52295-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONÇALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

respetivos patronos, acerca da data da perícia designada pelo DRº JOSÉ 

DUARTE DE ARAUJO, para o dia 14 / 11/ 2018 a partir das 13:30 horas a 

partir do átrio da 6ª Vara Cível desta comarca, quando será instalada a 

perícia e tomar a direção para os exames no veículo objeto de perícia.

Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726948 Nr: 22785-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL NORDESTE TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAYO FARMA COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para, querendo se 

manifestar acerca dos embargos monitórios, no prazo de 15(quinze) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730197 Nr: 26231-75.2011.811.0041

 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: A. JOSÉ LUZ GUERREIRO - HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO - 

OAB:21840/O, JOÃO PAULO SORIANO MARMORA - OAB:11651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 
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termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037835 Nr: 40501-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAREZIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMARKETING BRASIL PUBLICIDADE LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar 

acerca da devolução da correspondência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 18583 Nr: 32964-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportes David Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPINA TRANSPORTES LTDA., LINA 

COIATELLI, FABIO COIATELLI, ROD. LIDERBÁS LTDA, APIC - ADM. PART. 

IM. COIATELLI LTDA, S.A TRANSP. ITAIPAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN B. FERREIRA 

- OAB:1817, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:4395-A/MT, JOÃO 

BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ DE BRITO 

NETO - OAB:76.877/RJ, Daniele da Silva Castro - OAB:5467-B, 

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - OAB:5092/MT, Isadora 

Bustamante Simões - OAB:186652, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:5.725/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 738231 Nr: 34788-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO WALL STREET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDYR CLAIT DUARTE, 

ALCIDES CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/O, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado EDGAR DO ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/O , para proceder a devolução dos autos, conforme 

art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 58689 Nr: 2444-32.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, VANILSO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ELIZABETH CONSOLI, PAULO 

ROBERTO CRESTANI, JENIR CRESTANI E OUTROS, OLVEPAR ALIMENTOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3125 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado VITOR FRANZON DE AZEVEDO 

OAB/MT nº 25755/O , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 

234, caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006229-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO (ADVOGADO(A))

SILVIO AMADEU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1006229-23.2018.8.11.0041(p) VISTOS, A parte Requerente 

noticiou no id.n.15649138 que a parte Requerida pela 3ª vez descumpriu 

as ordens judiciais proferidas nestes autos quanto a manutenção no 

fornecimento de energia elétrica em sua residência. Diante do exposto, 

reconheço o descumprimento da tutela de urgência deferida no id 

n.12261452, e DETERMINO: 1 - Nos termos do artigo 380 da CNGC, 

INTIME-SE a parte Requerida POR MANDADO a ser cumprido POR OFICIAL 

DE JUSTIÇA PLANTONISTA, determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de 24h(vinte e quatro horas), no sentido de 

promover o RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica na 

UC n.6/417502-2, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos 

artigo 77, IV, §1º e seguintes, artigo 497 e artigo 498 do CPC, improbidade 

administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de 

crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas; 2 – 

Fica desde já majorada a multa para o caso de descumprimento da 

presente decisão, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) POR HORA, 

nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, além da adoção de outras medidas 

necessárias, conforme estatuído no art. 536 e 537, do CPC. 3 - Havendo 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir 

da decisão em questão e dos documentos previsto no artigo 381 da 

CNGC, e encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização criminal e 

administrativa da autoridade descumpridora. 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: 4 – 

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); 5 

– Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035868-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CARRASCO LOPES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO PARO LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos etc. Cumpra-se a deprecata e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, devolva-se à origem, no estado em que se 

encontra, observadas as providências pertinentes. Sirva a presente 

decisão como mandado. Cumpra-se. Intimem-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033139-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU (EXEQUENTE)

BRUNO DA COSTA VALERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Cite-se a parte Executada para pagamento da dívida, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 829 do Código de Processo Civil. 

Deverá constar no mandado a possibilidade da parte Executada opor 

Embargos à Execução (artigo 914 e 915 do Código de Processo Civil). Não 

se efetivando o pagamento, determino o cumprimento do mandado de 

penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade a 

parte Executada (art. 829, §1º, do CPC). Não sendo encontrada a parte 

Executada, dever-se-á arrestar tantos bens quanto se façam necessários 

para garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (artigo 827 do Código de Processo Civil), sendo 

reduzido pela metade em caso de pagamento no prazo do artigo 827, §1º, 

do Código de Processo Civil. Determino que a parte Exequente comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033202-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, conforme requerido na 

inicial, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

de janeiro de 2019, às 10:00 horas, a ser realizada na Sala 03 da Central 

de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). O Requerente será intimado na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). 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. Quanto ao pedido 

de antecipação de tutela, postergo a sua apreciação, pois não vislumbro 

que, citados, os requeridos possam praticar ou deixar de praticar atos que 

inviabilizem o cumprimento futuro da medida, bem como, em homenagem à 

ampla defesa e ao estabelecimento do pleno contraditório. Ademais, 

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). Em razão disso, após a realização da audiência 

conciliatória e o decurso de prazo para apresentação da contestação, 

venham os autos conclusos. Por fim, consigno que o Autor é pessoa 

idosa, portanto, o presente feito deverá ter prioridade em sua tramitação, 

nos termos do artigo 1048, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033341-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA PAWLINA (AUTOR(A))

MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Wilson Siqueira Pawlina ajuizou a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela de Urgência em face de Telefônica Brasil S/A Móvel, ambos 

qualificados na inicial. O Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois não 

possui relação comercial com a Requerida. 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. A probabilidade do 

direito se evidencia no documento que demonstra que o nome do 

Requerente foi inserido nos órgãos de inadimplentes (id n. 15712336), bem 

como, na afirmação do Autor de que desconhece a dívida cobrada. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É lícita a 

determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Por sua vez, o 

perigo de dano é notório, uma vez que a negativação, por si só, acarreta 

prejuízos ao Requerente, consistente no abalo de crédito sofrido, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a 

exclusão do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o 

limite máximo de 10 (dez) dias. Defiro a 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 
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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. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 28 de janeiro de 2019, às 11:00 horas, a 

ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, 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). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033789-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO MARIO MOREIRA JUNIOR (RÉU)

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

IBICABA AGRO-PASTORIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. RRR Empréstimos Imobiliários Ltda ajuizou a presente Ação de 

Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Tutela de Urgência em face 

de Ibicaba Agro-Pastoril S/A, ambos qualificados na inicial. O Requerente 

objetiva, em sede de tutela de urgência, que seja afastada do quadro 

societário da empresa Requerida, devendo ser cientificada a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, 

José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel 

Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015). Observa-se que a Requerente 

pretende o seu afastamento do quadro societário da empresa Requerida 

do qual possui a fração de 25,25% (vinte e cinco vírgula vinte e cinco por 

cento) do capital social, sob o argumento que está sendo negado o 

acesso as informações sobre as atividades exercicidas pela diretoria e 

fiscalizar a administração, dentre outros problemas, todavia, tal provimento 

não pode ser analisado liminarmente, pois trata da resolução parcial da 

lide, em claro detrimento aos princípios constitucionais do contraditório e 

do devido processo legal. Inviável neste momento processual o 

deferimento da tutela pretendida, pois na verdade diz respeito ao mérito da 

presente demanda, haja vista a necessidade de averiguar se os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros ou não. Neste sentido: AGRAVO 

INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E 

INVALIDEZ PERMANENTE COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCORREITA A AUTORIZAR A 

TUTELA ANTECIPATÓRIA. 1.I nviabilidade da concessão da medida 

antecipatória, por ausência de um dos requisitos legais e necessários, a 

que se refere o art. 273, I, do Código de Processo Civil, ou seja, 

verossimilhança do direito alegado, mediante prova inequívoca. 2. Tutela 

antecipada no sentido de condenar a seguradora ré ao pagamento do 

capital segurado, bem como efetuar o depósito do valor referente à 

indenização securitária, mostra-se descabida, pois se concedida à liminar 

pleiteada tal medida importaria na antecipação da solução de mérito, sem 

que houvesse a dilação probatória. 3. Ressalta-se, ainda, que eventual 

dano ocasionado em virtude do retardo injustificado no pagamento da 

indenização securitária, poderá ser objeto de reparação, mediante ação 

indenização. Situação esta que demonstra que não se está diante, 

também, de dano de natureza irreparável, ao menos não se vislumbra este 

de plano. 4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram 

razoáveis para reformar a decisão monocrática. Negado provimento ao 

agravo interno. (Agravo Nº 70040443061, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

26/01/2011) – grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PEDIDO QUE SE 

CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 

No caso concreto, o pedido liminar foi corretamente indeferido pelo D. 

Magistrado a quo, uma vez que se fosse integralmente atendido, haveria 

julgamento de mérito. Não é possível, sem prejuízo do Contraditório e do 

Devido Processo Legal, suspender os efeitos do contrato de promessa de 

compra e venda, ao menos em juízo de cognição sumária: para isso, 

necessária a angularização processual e a dilação probatória, sob o crivo 

do contraditório. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais. 

Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059064592, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 

27/03/2014). (TJ-RS , Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Vigésima Câmara Cível) - grifei. Assim, se fosse 

atendido o pedido da Autora importaria no julgamento antecipado do 

presente feito, eis que confundem-se com o mérito, de modo que o 

indeferimento faz-se necessário. Somado ao já exposto, entendo que 

inexiste a caracterização do perigo de dano ou do risco ao resultado útil 

do processo, posto que, caso a presente ação seja julgada procedente, 

os atos administrativos praticados sem a participação da empresa 

Requerente não serão de sua responsabilidade. Diante do exposto, 

ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

indefiro a tutela de urgência reivindicada pelo requerente. Cite-se a parte 

Ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou 

apresentar contestação (CPC, art. 601). Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034691-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM (ADVOGADO(A))

JOAO LUIS DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERTHER (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. João Luiz de Amorim ajuizou a presente Ação de Despejo por 

falta de pagamento c/c cobrança de alugueis e Pedido de tutela de 

Urgência em face de Werther Mariano de Almeida, através da qual objetiva 

reaver o imóvel residencial localizado na Avenida 08 de abril, 450, 

Residencial Ipiranga I, bloco B-02, Apartamento 102, Bairro Cidade Alta, 

nesta Capital, locado para o Requerido, motivado pela falta de pagamento 

do aluguel, contas de luz e taxas condominiais. Relata que firmou contrato 

verbal com o Requerido, iniciando em 05/09/2012, ficando acertado o valor 

do aluguel em R$320,00 (trezentos e vinte reais), todavia, alega que o 

mesmo deixou de quitar com sua obrigação, estando inadimplente desde 

05 de agosto de 2015. Por fim, afirma que não restam alternativas senão 

buscar judicialmente o despejo cumulado com a cobrança de alugueres 

com pedido de tutela de urgência. Com a inicial vieram documentos. Relatei 

o necessário. Decido. A Tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida, 

vez que não preenche os requisitos do art. 300 e seus parágrafos do 

Código de Processo Civil aliado ao que determina a Lei 8245/91. A tutela 

de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 
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ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o 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). Feitas as necessárias ponderações, no caso em exame, 

entendo não estar presente os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, qual 

seja, a probabilidade do direito e o perigo do dano. Além da ausência dos 

requisitos mencionados, a hipótese em análise não esta previsto no rol 

trazido pelo art. 59 da Lei 8245/91, vejamos: Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo 

(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses 

para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto 

no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de 

trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do 

prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo 

em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário 

sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no 

inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por 

lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, 

celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo 

a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, 

determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente 

executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo 

único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a 

segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo. Observa-se que o inciso 

IX acima transcrito, o qual esta baseada a presente ação, prevê que o 

contrato não esteja garantido, o que permite a este Juízo presumir a 

necessidade de haver um contrato escrito, bem como a necessidade da 

juntada do mesmo aos autos, permitindo ao judiciário apreciar a regras 

trazidas em Lei e verificar as regras pactuadas entre as partes. Desse 

modo, tratando-se de contrato verbal, entendo que o mesmo não foi 

alcançado pelo o disposto no art. 59 da Lei 8245/91, não cabendo o 

deferimento da tutelar requerida na inicial. Ademais, observo que a 

Notificação Extrajudicial contida em ID 15889855 foi recebida em 

21/06/2018, por terceiro estranho aos autos e, com base no nome, sem 

qualquer indício de parentesco com o Requerido (ID 15889850). Por fim, 

somado a isso, estamos diante de situação de irreversibilidade da tutela, 

caso esta seja deferida, ora, desocupar o Requerido do imóvel locado 

neste momento, causaria ao mesmo prejuízos irreparáveis, fato que o §3º, 

do art. 300, do Código de Processo Civil, veda. Diante do exposto, e por 

tudo o que dos autos constam, ausentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do novo Código de Processo Civil e na Lei 8245/91, indefiro a tutela 

provisória reivindicada. Em que pese a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil/2015, verifico que a hipótese dos autos não há que se falar 

na designação prevista no artigo 334 do referido Código, posto o que 

dispõe o artigo 1.046 deste Códex. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a presente no prazo legal, consignando no mandado 

as advertências legais. Expeça-se imediatamente o mandado para citação 

e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, como 

fixado pelo presente decisum. Defiro os benefícios da gratuidade judicial 

ao Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022244-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ROGER RICARDO SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020752-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034490-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO (ADVOGADO(A))

CATIA CRISTINA LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1034490-95.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos 

termos do artigo 290 do CPC. Na mesma oportunidade, deverá ainda a 

parte Autora para em igual prazo, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Adequar o valor da causa, 

uma vez que este deve corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, 

tanto no que se refere ao pedido de indenização quanto ao pedido 
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declaratório (art. 292, V e VI do CPC). 2) JUNTAR aos autos extrato de 

restrição ao crédito ATUALIZADO e LEGÍVEL, sob pena de indeferimento 

da tutela perquirida; 3) Indicar sua opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, II e VII do CPC); 4) 

Fundamentar o pedido de TUTELA PROVISÓRIA, nos termos do artigo 294 

do CPC, expondo os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o 

risco de resultado útil ao processo; 5) Juntar comprovante atualizado de 

endereço residencial em seu próprio nome, bem como adequar a sua 

qualificação acrescentando seu endereço eletrônico e sua profissão. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032283-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARILDA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

FABIANO MACEDO MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1032283-26.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) JUNTAR aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, holerite, extrato bancário, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, § 2º do 

CPC; 2) INDICAR o valor dos danos materiais e o valor pretendido a título 

de reparação por danos morais, adequando o valor da causa (artigo 292, 

V e VI do CPC); 3) JUNTAR comprovante atualizado de endereço 

residencial em seu próprio nome; 4) INDICAR sua opção pela realização ou 

não de audiência de conciliação ou mediação (artigo 319, VII do CPC). 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

com pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018575-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MELO (REQUERENTE)

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1018575-06.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Recebo a EMENDA A 

INICIAL de Id. 14358591, para juntada de documentos que comprovem 

fazer jus a gratuidade de justiça perquirida. Todavia, verifico que os 

documentos acostados para comprovação da gratuidade de justiça, não 

são suficientes, por si só, para ensejar a concessão do benefício 

almejado, porquanto se trata de cópia da CTPS até a pág. 13, cujo contrato 

de trabalho encerrou-se em 25/04/1994 e de mera declaração de isenção 

de imposto de renda, ademais a sua profissão não foi esclarecida na peça 

inaugural, o que a princípio, não fornece elementos precisos de que a 

Requerente encontra-se em situação de hipossuficiência. Desta feita, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, a fim de juntar aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(holerite, extrato bancário, declaração atualizada de imposto de renda e 

etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, 

§ 2º do CPC. No mesmo ato, a parte Autora deverá adequar a sua 

qualificação pessoal, nos exatos termos do artigo 319, acrescentando sua 

profissão, estado civil e endereço eletrônico e, ainda juntar aos autos 

fatura detalhada de consumo relativa ao mês impugnado e o histórico de 

consumo dos anos de 2017 e 2018 (que pode ser extraído do site da 

Requerida). Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025674-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1025674-27.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Recebo a EMENDA A 

INICIAL de Id. 15126681, para juntada de documentos a fim de amparar o 

pedido de gratuidade da justiça. Todavia, verifico que os documentos 

acostados para comprovação da gratuidade de justiça, não são 

suficientes, por si só, para ensejar a concessão do benefício almejado, 

porquanto se trata de cópia da CTPS até a pág. 11, na qual não apresenta 

nenhuma anotação de contrato de trabalho, sem contar que na peça 

inaugural, a Requerente se qualifica como sendo autônoma , o que a 

princípio, inviabiliza concluir que a Requerente encontra-se em situação de 

hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, a 

fim de juntar aos autos a atual Declaração de Imposto de Renda, extrato 

bancário ou outro documento que possa conferir verossimilhança à sua 

alegação de hipossuficiência, de modo a alicerçar o pedido de gratuidade 

da justiça, sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 

99, § 2º do CPC. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027634-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1027634-18.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Nos termos do que dispõe 

o artigo 292, II do CPC, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão 

que determinou o depósito das parcelas em atraso. Faculto aos 

Requerentes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o respectivo 

depósito em juízo, sob pena de ineficácia da decisão que concedeu a 

tutela e, por consequência a extinção do feito nos termos do §2º do artigo 

303 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034634-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE C. DA SILVA - ME (RÉU)

VALDIRENE CAETANA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321 do CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise do pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021263-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1021263-38.2018.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente para no prazo de 15(quinze) dias, EMENDAR a petição inicial 

nos seguintes termos: 1) Juntar comprovação do recebimento da 

notificação da constituição em mora da parte Requerida (id.n.14185260) 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para minutar pedido de 

tutela de urgência; Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021263-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

HUGO PAGOTTO REIS (ADVOGADO(A))

KAREN PRISCILA ALENCAR LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1021263-72.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, As fotocópias da CTPS 

juntadas pela parte Autora no id.10268062 e 10268071 estão incompletas 

pois não permitem verificar a existência ou não de vínculo empregatício. 

Ainda, consta na petição inicial a afirmação de que a Autora estaria 

recebendo as faturas de cobrança dos serviços de TV a cabo da 

Requerida, cujos documentos são imprescindíveis para análise da 

verossimilhança das alegações quanto a suposta cobrança de valores 

superiores ao plano mensal contratado. Isto porque somente com a fatura 

contendo a discriminação dos serviços utilizados será possível aferir em 

juízo de cognição sumária a probabilidade do direito postulado. Desta feita, 

faculto à parte Autora o prazo e 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades supra apontadas, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade da justiça e da tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para minutar decisão de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034517-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028777-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO LAGE FILHO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030543-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALLAN AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MENDES DE OLIVEIRA PIRES (RÉU)

I F E CURSOS LTDA - ME (RÉU)

EVALDO PIRES (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031134-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN (ADVOGADO(A))

JOSE TELES CADETTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031390-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

MARCELO WEISSHEIMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA VIVIANI COSTA (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE COSTA (REQUERIDO)

RENATA COSTA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028421-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 82 de 569



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035562-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C FERRAZ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LAURO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (REQUERIDO)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023397-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

ISAC BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033189-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

C. E. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELEN GOMES DE OLIVEIRA POPESCU OAB - 695.177.381-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029743-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA CAMINHOES LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

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, designo o dia 29/01/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035804-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ESPIRIDIAO VAZ CURVO (AUTOR(A))

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM VAZ CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Exigir Contas, distribuído por dependência ao 

processo código nº 1122540, que tramita na Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a 

redistribuição do presente feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035346-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA TEREZA NEVES GODINHO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação fundada em Contrato de Mútuo para 

Empréstimo, fundamentado no que dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM, determino a redistribuição deste 

feito, para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da 

Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035622-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BROTTO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação fundada em Contrato de Mútuo para 

Empréstimo, fundamentado no que dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM, determino a redistribuição deste 

feito, para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário da 

Capital-MT, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035629-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO ROBERTO MELCHIORS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação fundada em Contrato de Mútuo para 

Empréstimo,fundamentado no que dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do artigo 

1º, do Provimento nº 004/2008/CM, determino a redistribuição deste feito, 

para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 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: 1035670-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(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 Indenização onde a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da justiça, alegando falta de condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais. O pedido vem instruído com os 

documentos necessário, preenchendo os requisitos do artigo 319 do CPC. 

Assim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, fundamentado 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 o agendamento eletrônico 

no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), de 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 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. Havendo nos autos interesse de Menor dê-se vista dos 

autos ao I. Representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035639-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

IVANILDE MARIA OSTROVSKI SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tratando-se de Ação fundada em Contrato de Mútuo para 

Empréstimo, fundamentado no que dispõe o parágrafo 1º, inciso I, do 

artigo 1º, do Provimento nº 004/2008/CM, determino a redistribuição deste 

feito, para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário 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: 1035872-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FABIANE MARIA DA SILVA LIMA (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 Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, a 

provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, em 

demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no julgamento 

de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se pelos 

comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT e 

pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas Corretoras de 

Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – SINCOR/MT (no 

qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do atendimento do 

Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste ano de 2018, 

confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A Seguradora 

Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de atendimento 

oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em vista que os 

contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com os 

Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a fim 

de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 
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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, corretamente na 

via administrativa, conforme acima especificado Dessa forma, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035403-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DA SILVA BOGONY (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, que o pedido vem instruído com os documentos necessários 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente ao Requerente. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 

99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça 

Para o cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035368-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que tem por objeto a citação, e vem 

acompanhada dos documentos necessários, incluindo o comprovante de 

recolhimento das custas. No caso, resta pendente o recolhimento da 

diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa forma, não se 

tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte 

requerente para comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial 

de justiça. Consigne-se que poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, estando a missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035743-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE TORRES LOPES (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS ROSSI (ADVOGADO(A))

PEDRO JOSÉ LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MOREIRA PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que tem por objeto a citação, e vem 

acompanhada dos documentos necessários, incluindo o comprovante de 

recolhimento das custas. No caso, resta pendente o recolhimento da 

diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa forma, não se 

tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte 

requerente para comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial 

de justiça. Consigne-se que poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, estando a missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035819-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

NELSO PEDROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NILSON KLOS (REQUERIDO)

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

PEVIDOR TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que tem por objeto a citação, e vem 

acompanhada dos documentos necessários, incluindo o comprovante de 

recolhimento das custas. No caso, resta pendente o recolhimento da 

diligencia para cumprimento do ato deprecado. Dessa forma, não se 

tratando de parte beneficiária da gratuidade, intime-se o patrono da parte 

requerente para comprovar nos autos o pagamento da diligência do oficial 

de justiça. Consigne-se que poderá consultar através do site 

(serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com a 

Portaria 64/2013/DF. Depositada a diligência, estando a missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 
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ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atenda-se a disposição contida no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034483-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

LUIZA BARBOZA DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1034483-06.2018.8.11.0041 (p) VISTOS. INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar aos autos documentos 

que demonstrem não possuir renda suficiente para arcar com as custas 

do processo sem prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto 

renda, holerite, etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo 

com o art. 99, §2º, do CPC. 2) Trazer elementos hábeis de modo a amparar 

o pedido de tutela de urgência e o interesse de agir, notadamente quanto a 

entrega da documentação necessária para o recebimento do seguro pela 

via administrativa (os quais estão em branco – id.n.15856633); 3) 

Esclarecer qual o procedimento escolhido para o processamento da ação 

haja vista a existência de procedimento específico e distinto para o caso 

de “tutela de urgência” e “tutela antecipada ou cautelar requerida em 

caráter antecedente” (art.303 e 305 CPC) Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

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, designo o dia 10/12/2018, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 427237 Nr: 9616-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 427237

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 127), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 124/126.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076681 Nr: 58381-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código do Processo nº 1076681

Vistos,

O pedido de Execução formulado pela parte requerente as folhas 312, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, deixou de constar no pedido informações necessárias 

estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, tais como: o nome, o CPF ou 

CNPJ da parte executada e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087753 Nr: 5084-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS

 Código do Processo nº 1087753

Vistos,

A sentença prolatada nestes autos foi reformada na corte superior 

conforme acórdão de folhas 204/209.

 A parte requerente formula nos autos pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 211), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 212/215.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 86 de 569



artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 893702 Nr: 25691-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON SANTANA DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE, 

SIMAO BENEDITO CASTELO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NARA REGINA DA SILVA 

VENEGA - OAB:6.580/MT, NARA REGINA SILVA VENEGA - 

OAB:6.580/MT

 Código do Processo nº 893902

 Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença já transitou em julgado (fls. 229), assim, não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução e sua retificação formulado às folhas 230/243.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 856149 Nr: 58510-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO BATISTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Código do Processo nº 856149

Vistos,

O pedido de Execução formulado pela parte requerente as folhas 286, não 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 312, incisos I e VII do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, deixou de constar no pedido informações necessárias 

estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, tais como: o nome, o CPF ou 

CNPJ da parte executada e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 880785 Nr: 17283-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR TADEU TRILHA, ADEMIR TADEU TRILHA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FELIZARDO - 

OAB:47.204/178.530A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo Código nº 880785

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

requerente foi condenada em honorários sucumbenciais, vindo o patrono 

da parte requerida formular nos autos pedido de penhora eletrônica 

Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação dos 

honorários nos autos, e considerando que dinheiro é o primeiro item no rol 

de preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido de 

penhora formulado pelo exequente as folhas 1914/1915.

Formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A busca realizada junto ao Bacenjud obteve resultado negativo, não 

sendo encontrado valor disponível para ser penhorado nas contas 

bancárias da parte executada, conforme extrato do Bacenjud, que segue 

em anexo.

Dessa forma, para regular prosseguimento do feito, não havendo 

indicação de bens pelo exequente, fundamentado no que dispõe o artigo 

523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1311105 Nr: 11161-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED 

ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, MARCELO ZUCKER - OAB:307126, NATALIA 

MATSUMOTO RECH - OAB:315093, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:11711/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº 1311105

VISTOS,

Com fundamento nos artigos 3º (solução consensual dos conflitos), 6º 

(mutua colaboração e cooperação) e 10º (não surpresa) do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 48 horas 

manifestar sobre os pedidos formulados pela parte Requerente as fls. 

200/204 e 205/206, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1021118 Nr: 32483-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE ALCÂNTARA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 778626 Nr: 32033-20.2012.811.0041

 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: ROSITA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029514 Nr: 36575-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORREA DE MORAES E MORAES LTDA, KEILA REGINA 

CORREA DE MORAES, BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 279/281.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107614 Nr: 13673-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Código do Processo nº 1107614

Vistos,

O pedido de Execução formulado pela parte requerente as folhas 317/318, 

não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 312, incisos I e VII do CPC, 

e precisa ser adequado.

No caso, deixou de constar no pedido informações necessárias 

estipuladas pelo novo ordenamento jurídico, tais como: o nome, o CPF ou 

CNPJ da parte executada e a indicação de bens penhoráveis.

Dessa forma, intime-me o patrono requerente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, incisos I e VII do CPC, para posterior prosseguimento do 

feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156713 Nr: 34573-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÃ CARLOS ZANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo n 1156713

Vistos,

A parte requerida junta nos autos Guia de depósito para pagamento da 

condenação (68/71).

 A parte autora requer o levantamento do valor depositado, deixando de 

manifestar sua concordância com o referido valor, vez que não se 

pronunciou quanto à extinção ou prosseguimento do feito.

Dessa forma, para fins de extinção do feito, intime-se a parte requerente 

para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, sob pena de 

preclusão e consequente extinção por satisfação da dívida.

 Em caso de eventual discordância com o valor depositado, deverá a parte 

autora no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos cálculo 

discriminado da condenação, demonstrando a existência de débito 

pendente, sob pena de indeferimento do prosseguimento.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos, ocasião em que será analisado o pedido de levantamento 

formulado pela parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143273 Nr: 28795-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO ANIZIO MACIEL DE ASSUNÇÃO

 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 CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1143273
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Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

A sentença no caso, transitou em julgado (fls. 213), e não havendo 

comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 215/217.

 Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 857810 Nr: 60039-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANIEL CURTI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLOGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 Código do Processo nº 857810

 Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença foi mantida na corte superior e já transitou em julgado 

(fls. 182), assim, não havendo comprovação do pagamento da 

condenação nos autos, defiro o pedido de execução formulado às folhas 

184/190.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC.

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, ressaltando 

que eventual pedido de penhora eletrônica (Bacenjud/Renajud), o 

requerimento deverá conter todas as informações necessárias para 

realização do ato, tais como: nome das partes; numero do CPF ou do CNPJ 

da parte executada e o valor atualizado da dívida, sob pena de 

indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 176306 Nr: 35317-17.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKE JUNIOR DOS SANTOS, NILO DOS SANTOS, 

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E 

MATERNIDADE DE CUIABA - HOSPITAL INOVERSITARIO, JOÃO BATISTA 

CORREA BORGES, ESPÓLIO DE ALINOR OLIMPIO DA SILVA, GEORGE 

HENRY ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546-B, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, LUIZ GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4.948/MT, LUIZ SOUZA REIS - OAB:2.408-B

 Processo Código nº 176306

Vistos,

Trata-se de processo em fase de execução de sentença onde as partes 

se conciliaram em relação ao valor da condenação, conforme 

homologação de folhas 1.244 e 1.263, restando pendente no feito a 

condenação em relação aos honorários advocatícios fixados as folhas 

587, onde o patrono exequente Orivaldo Gomes de Oliveira, vem aos 

autos requerer a realização de penhora eletrônica Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento daqueles honorários 

nos autos, e considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de 

preferência de penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido de 

penhora formulado pelo exequente as folhas 1269/1270.

Formalize-se o protocolo de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A busca realizada no Bacenjud obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para ser penhorado nas contas bancárias da 

parte executada, conforme extrato que segue em anexo.

Dessa forma, para regular prosseguimento do feito, não havendo 

indicação de bens pelo exequente, fundamentado no que dispõe o artigo 

523 § 3º do CPC, determino que se proceda a penhora de bens que 

guarnecem a sede da empresa executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126952 Nr: 21727-50.2016.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS GONÇALVES 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 

- OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário de fls. 155/158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830774 Nr: 36467-18.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 89 de 569



LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT, JULIANO 

RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4656/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 161587 Nr: 12583-72.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MORAES LTDA, ANA 

ANGÉLICA AMARAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado EDUARDO THEODORO FABRINI, para, no prazo 

legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 339873 Nr: 10286-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILTON DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, 

para o fim de reconhecer a extinção da obrigação título DMI n.56346, no 

valor de R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos) (fl.17), autorizando o 

credor a promover o levantamento da quantia consignada as fls. 26/27, 

caso ainda não tenha levantado. Pelo princípio da causalidade, CONDENO 

a parte REQUERIDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 

Considerando que o valor da condenação com base no percentual do § 

2º, do art. 85, ficaria ínfimo, fixo os honorários em R$1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 906711 Nr: 34715-74.2014.811.0041

 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: EDNEI BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1129963 Nr: 22995-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 172/180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 342479 Nr: 12689-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DA SILVA, MARIA LUCIA CESAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO, NILZA ROSA 

ALVES BRITO, EDGAR SANTANA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:17234/O, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8566/MT, 

Elianete Gláucia de Oliveira N. Silva - OAB:

 Processo Código nº 342479

Vistos,

Trata-se de Execução de Honorários sucumbenciais onde os executados 

Francisco de Almeida Brito e Nilza Rosa Alves Brito, intimados, deixaram 

de comprovar nos autos o pagamento da condenação, vindo à parte 

exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Isto posto, defiro o pedido de penhora formulada pelo exequente as folhas 

556/560, determino que se proceda a ordem de bloqueio junto ao Banco 

Central do Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em 

conta bancária existente em nome dos referidos executados, até o limite 

do valor exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, 

ou até que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do 

Brasil.

 Em caso de ser a penhora Bacenjud negativa ou insuficiente, proceda-se 

a busca no Detran para penhora de veículos pertencentes aqueles 

executados.

 A busca eletrônica realizada via bacenjud em nome dos citados 

executados foi parcialmente exitosa, visto que o valor encontrado não 

garante a dívida executada em sua totalidade, sendo penhorado na conta 

bancária da executada Nilza Alves Rosa Brito, e transferido para a Conta 

Única do TJMT, o valor de R$ 6.693,00 (seis mil seiscentos e noventa e 

três reais, conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no 

recibo de transferência do extrato Bacenjud, que segue em anexo 

fazendo parte desta decisão.

No Detran, a busca realizada no Renajud obteve resultado negativo por 

inexistir veículos cadastrados em nome dos executados, conforme 

relatório anexado nos autos.

 Indefiro a busca de bens do executado junto a Receita Federal (Injojud), 

pois, no entendimento pacificado no STJ, tal busca de bens, só é admitida 

excepcionalmente, justificando-se tão somente, quando demonstrado nos 

autos, o esgotamento sem êxito das diligências extrajudiciais disponíveis 

ao alcance do exequente para localização de bens do executado, o que 

não aconteceu neste caso, visto não haver nos autos demonstração das 

medidas empreendidas pelo exequente com tal finalidade.

Diante do exposto, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, 

para o normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que 

dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora de bens na 

residência dos executados acima citados, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Intime-se o Executado Edgar Santana de Amorim do despacho de folhas 

537, por seu patrono, conforme estabelece o artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149906 Nr: 31670-91.2016.811.0041

 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: ANTENOR DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que encaminho intimação do patrono do requerente para juntar 

nos autos o endereço atualizado do requerente, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 368080 Nr: 5878-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELY MORENO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STM-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS 

JUNIOR - OAB:13.294, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Processo Código nº 368080

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou de pagar a condenação, vindo a parte 

exequente requerer nos autos, a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido formulado as folhas 

676/677. Formalize-se o protocolo de bloqueio, junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite da dívida 

exequenda.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio formalizada junto ao Sistema Bacejud, foi 

parcialmente exitosa, visto que, o valor penhorado não garante a dívida 

exequenda em sua totalidade, sendo penhorado nas contas bancárias da 

parte executada, e transferido para a Conta Única do TJMT, o valor de R$ 

19.096,66 (dezenove mil noventa e seis reais e sessenta e seis 

centavos), conforme números dos Identificadores de Depósitos – ID, 

gerados no recibo de transferência, que segue em anexo fazendo parte 

desta decisão.

Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação da condenação, e 

não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para o normal 

prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o artigo § 

3º do artigo 523 do CPC, determino a Penhora de bens na sede da 

empresa executada, tantos quanto bastem para garantia do saldo 

remanescente, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconizado pelo artigo 833 do novo CPC.

Intimem-se as partes da penhora formalizada.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1153721 Nr: 33340-67.2016.811.0041

 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: DIOGO ALEXANDRE TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 393448 Nr: 28917-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO NIGRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI - OAB:13344, 

CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 Código do Processo nº 393448

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 15/92), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

A sentença de extinção proferida nos autos, foi anulada na corte superior 

(fls. 172/175), vindo o exequente requerer a penhora eletrônica, para 

satisfação da dívida.

 Neste feito a parte executada foi declarada revel, sendo assistida pela 

Defensoria Pública, mas veio a tomar conhecimento da ação, constituindo 

advogado nos autos as folhas 165/166, em razão disso determino que se 

anotem nos autos o endereço do executado descrito as folhas 166.

O executado mesmo tendo conhecimento do despacho de folhas 138, 

deixou de comprovar nos autos o pagamento da condenação, dessa 

forma, defiro o pedido do exequente formulado às folhas 181/186.

Formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo. 

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 Sendo a busca Bacen insuficiente ou negativa, proceda-se a busca no 

Detran para penhora de veículo pertencente a parte executada.

 No caso, a penhora realizada via Bacenjud, obteve resultado negativo, 

visto sendo encontrado valor suficiente disponível para penhora nas 

contas bancárias da parte executada, sendo desbloqueada a quantia 

encontrada por ser considerada irrisória em relação ao valor da 

execução, conforme dispõe o artigo 836 do CPC, onde estabelece a não 

formalização da penhora, quando o seu objeto for insuficiente, como no 

caso. Segue em anexo o extrato do Bacenjud.

Quanto a pesquisa realizada no Detran, via Renajud, esta obteve resultado 

positivo, sendo penhorado 04 (quatro) veículos registrados em nome da 

parte executada Sillas da Rocha Capobianco, conforme descrições a 

seguir:

 1 - Marca e Modelo I/TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV – Placa KAS1566 – MT, 

segue relatório anexado nos autos, o qual, constituo como termo de 

penhora

2 - Marca e Modelo I/VW BORA – Placa JZY9339 – MT, conforme relatório 

anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

3 - Marca e Modelo AUDI/A3 1.8T – Placa KEG5604 – MT, segue relatório 

anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

4 - Marca e Modelo I/YAMAHA YZF R1 – Placa EBR2004 – MT, segue 

relatório anexado nos autos, o qual, constituo como termo de penhora

Consigne-se ao executado que este deverá em de cinco dias, informar 

nos autos a localização exata dos veículos penhorados (CPC, artigo 847, 

§ 1º, inciso II), para posterior avaliação, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo 

único).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 356259 Nr: 26645-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENILTON DE PAULA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art.. 701,§2º do CPC, 

REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS e por consequência JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar 

constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor no valor 

original de R$6.716,26 (seis mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e 

seis centavos), os quais deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do vencimento, com 

exceção dos cheques que devem incidir juros de 1% ao mês a contar da 

primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada 

título (artigo 52, II da Lei 7.357/85).CONVERTO O MANDADO INICIAL EM 

MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 523,§1º e seguintes do CPC. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atento aos 

vetores previstos no artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a 

parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito, e, após, INTIME-SE o devedor (art. 

513, §2º IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e 

honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença 

previsto no artigo 523 do CPC. Proceda a retificação no registro e 

autuação deste feito, para fazer constar o nome da AÇÃO COMO 

EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as demais 

alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe a 

figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1048715 Nr: 45822-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASON EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA MASCARENHAS 

FIUZA - OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO PIRES RAMOS NETO - 

OAB:OAB/MG 150.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 Processo Código nº 1048715

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença com processo 

suspenso em relação a executada Escavasul Construções e Engenharia 

Ltda, onde à parte exequente vem aos autos requerer a realização de 

penhora eletrônica em relação aos demais executados.

De acordo com a decisão de folhas 129/130, a suspensão processual 

abrange apenas a executada Escavasul Construções e Engenharia Ltda, 

podendo o feito ter prosseguimento em relação aos demais executados.

Assim, não havendo comprovação de pagamento nos autos, defiro o 

pedido de penhora formulada pela parte exequente as folhas 131/133, 

formalizem-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo, 

mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até que se 

processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 A busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da parte 

executada, conforme extrato que segue em anexo.

Assim, não havendo indicação de outros bens pela parte exequente, para 

prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o artigo § 

3º do artigo 523 do CPC, determino que se proceda a penhora de bens 

que guarnecem a residência das partes executadas, tantos quantos 

bastem para garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente 

impenhoráveis, conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086194 Nr: 4366-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354936 Nr: 25378-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ABDALA DERZE, LEONINA PAES PROENÇA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:4710, WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710/MT

 Processo Código nº 354936

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento da sentença com 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, onde a 

sócia proprietária da empresa executada passou a responder por esta 

execução, conforme decisão de folhas 179.

No caso, a executada intimada, deixou de pagar a condenação vindo à 

parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica.

Isto posto, não havendo nos autos comprovação de pagamento, defiro o 

pedido de penhora formulada pela parte exequente as folhas 182/184, 

determino que se proceda a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo, mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, ou até 

que se processe a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

 A busca realizada via Bacenjud obteve resultado negativo, não sendo 

encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da parte 

executada, conforme extrato que segue em anexo.

Assim, não havendo indicação de outros bens pelo exequente, para 

normal prosseguimento desta execução, fundamentado no que dispõe o 

artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a penhora de bens que 

guarnecem a residência da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantia do valor exequendo, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme disposto no artigo 833 do CPC.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842318 Nr: 46405-37.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Certifico o decurso de prazo para as partes manifestarem nos autos 

acerca da intimação de fls. 331. Certifico ainda que encaminho intimação 

do requerente para no prazo legal dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 452154 Nr: 24324-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ALICE ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2360/MT, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:16426/O

 Processo Código nº 452154

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 147), passando o feito a ter prosseguimento 

pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

 A parte executada intimada deixou de pagar a condenação, vindo a parte 

exequente, requerer nos autos a realização de penhora eletrônica.

Não havendo comprovação do pagamento da condenação nos autos, e 

considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência de 

penhora (artigo 835, inciso I, do CPC), defiro o pedido formulado as folhas 

160/163. Formalize-se o protocolo de bloqueio, junto ao Banco Central do 

Brasil, via sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerário em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite da dívida 

exequenda.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A ordem de bloqueio formalizada junto ao Sistema Bacejud, foi 

parcialmente exitosa, visto que, o valor penhorado não garante a dívida 

exequenda em sua totalidade, sendo penhorado nas contas bancárias da 

parte executada, e transferido para a Conta Única do TJMT, o valor de R$ 

786,37 (setecentos e oitenta e seis reais e e trinta e sete centavos), 

conforme números dos Identificadores de Depósitos – ID, gerados no 

recibo de transferência, que segue em anexo fazendo parte desta 

decisão.

A busca realizada via Renajud obteve resultado negativo, por não existir 

veículos cadastrados em nome da parte executada, conforme relatório 

anexado nos autos.

 Sendo o valor penhorado insuficiente para satisfação da condenação, e 

não havendo indicação de outros bens pelo exequente, fundamentado no 

que dispõe o artigo § 3º do artigo 523 do CPC, determino a Penhora de 

bens na sede da empresa executada, tantos quanto bastem para garantia 

do saldo remanescente, com exceção dos legalmente impenhoráveis, 

conforme preconizado pelo artigo 833 do novo CPC.

Intimem-se as partes da penhora formalizada.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209078 Nr: 19783-96.2005.811.0041

 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): KATIA CILENE MOREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:8912-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 Intimação do advogado GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, para, no prazo 

legal, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 797331 Nr: 3705-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SERVICE CENTER "DR. ALBERT 

SABIN"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACI LOPES MUNHOZ GODAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de fls. 261/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1297058 Nr: 7538-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA APARECIDA TOTTENE BAGATTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA LOUREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ COELHO JUNQUEIRA - 

OAB:6.485, CRISTIANE TESSARO - OAB:1.562 OAB/MT, JONI FRANK 

UEDA - OAB:5.687/RO, MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO - 

OAB:6125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 29/30.

Notificação

Notificação 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)

 

Certifico que, designo o dia 29/01/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034651-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO (ADVOGADO(A))

TATIANE TAYRA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valeria C. Duarte da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1034651-08.2018.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, com relação ao preenchimento dos 

requisitos do artigo 335 do Código Civil (endereço da parte Requerida, o 

qual poderá ser solicitado ao banco a informação dos dados para contato, 

planilha de cálculo do valor atualizado da dívida), sob pena de 
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indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido com urgência. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035562-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C FERRAZ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LAURO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (REQUERIDO)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1035562-20.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de ALTOS DO PARQUE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SPE, GOLDEN GESTÃO DE 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALFA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, pela qual o Requerente pretende a concessão de 

tutela de urgência para compelir as Requeridas restituírem os valores 

pagos nos contratos de compra e venda de 08 (oito) imóveis firmados 

entre as partes em decorrência do atraso na entrega do bem além do 

prazo estipulado na avença. É o necessário. DECIDO O pedido de liminar 

formulado na exordial, aqui compreendido como tutela de urgência, está 

disciplinado no Título II do CPC, cujo artigo 300 exige, para o deferimento 

da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 84, § 3º, confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Depreende-se dos elementos de prova encartados na 

inicial que as partes subscreveram instrumentos particulares de compra e 

venda em dezembro/2014, cujos objetos seriam 08 lotes localizados em 

um empreendimento denominado Loteamento Golden Park, com prazo de 

entrega da terceira etapa de obras até o dia 30/05/2017. Extrai-se ainda a 

comprovação do pagamento de R$ 123.917,12 (cento e vinte e três mil, 

novecentos e dezessete reais e doze centavos). Entrementes, sobressai 

a probabilidade do direito diante do inequívoco atraso na entrega dos 

imóveis, estando o local abandonado, sem qualquer sinal de demarcação 

dos lotes, como se infere das fotografias juntadas. Outrossim, não se 

pode perder de vista que independente da culpa na paralisação da 

construção, a rescisão é uma faculdade dos contratantes não apenas 

pela natureza sinalagmática dos contratos, mas, precipuamente, do 

disposto no art. 54, §2º, do CDC, razão pela qual não vislumbro motivos 

para negar a suspensão dos efeitos do contrato, desde logo, assim como 

determinar o depósito em juízo dos valores até então desembolsados pelo 

adquirente, restando ao final, por ocasião da sentença, decidir sobre qual 

das partes lhe deu causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. 

Contudo, no tocante às demais consequências contratuais quanto ao 

desfazimento do contrato (os acertos financeiros, multa, etc...), a questão 

deve ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após as alegações das 

partes e a instrução do feito. No tocante ao perigo de dano, igualmente 

perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão 

contratual além de onerar os compradores, implicará no seu desfalque 

financeiro diante do expressivo valor até então investido, além do que 

ressai evidenciada a alegação concernente à provável dificuldade de 

restituição do valor pago haja vista os inúmeros processos judiciais 

deflagrados contra os Requeridos por situações análogas ao presente, o 

que torna-se visível a possibilidade de recaírem em insolvência. Assim, 

embora os pedidos de depósito ou bloqueio na forma pretendida serem 

medidas drásticas, estão expressamente previstas no artigo 301 do CPC, 

inexistindo ainda, risco de irreversibilidade da medida, que se situa no 

aspecto econômico relacionado a eventuais prejuízos com a continuidade 

do contrato, os quais poderão ser indenizados oportunamente. Frise-se 

que o montante a ser restituído/bloqueado ficará à disposição do juízo, 

fato esse que afasta qualquer arguição de irreversibilidade da medida. 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA 

DE URGÊNCIA, para SUSPENDER OS EFEITOS DOS CONTRATOS DE 

COMPRA E VENDA dos 08 imóveis localizados no empreendimento 

denominado LOTEAMENTO GOLDENPARK, determinando que as 

Requeridas, ALTOS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

SPE, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALFA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) deposite em juízo os valores pagos pela parte Requerente F.C 

FERRAZ REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP, no importe de R$ 

123.917,12 (cento e vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e doze 

centavos), devidamente atualizado (correção monetária – INCC) a partir de 

cada desembolso, sob pena de bloqueio forçado. DETERMINO ainda que 

as Requeridas se abstenham de encaminhar os dados Da aparte Autora e 

de seus sócios para os cadastros de proteção ao crédito, que deverão ter 

a cobrança SUSPENSA enquanto durar a discussão judicial, sob pena de 

multa para o caso de descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por evento, até o limite do valor de mercado do bem, sem prejuízo 

das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, nos termos do artigo 

77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os Requeridos, inclusive para comparecer à audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser agendada pela Secretaria 

Judicial e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Ficam os Autores intimados na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º), e 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). Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031899-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO (ADVOGADO(A))

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1031899-63.2018.8.11.0041(p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento, esclarecendo: 1) 

A pretensão de “obrigação de fazer” quanto a “baixa de gravame” do 

veículo em decorrência de pendências de financiamento, uma vez que no 

extrato do DETRAN juntado no id.n.15539545 consta a inexistência de 

qualquer gravame sobre o bem. 2) O pedido de condenação da ré ao 

pagamento do valor dos tributos incidentes sob o veículo desde o 

pagamento da indenização securitária (15/09/2015) até a data da 

comprovação pela ré da baixa do referido gravame financeiro, devendo 

juntar os respectivos extratos de débito e/ou pagamento. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido 

com urgência ou extinção. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016097-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1016097-59.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de 

PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, 

deferida em 28/09/2017 (id.n.10077602) sendo que até o presente 

momento não houve efetivação da medida consoante se infere do teor da 

certidão juntada no id.n.12073286 (06/03/2018). Por sua vez, a parte 

Autora comparece nos autos após decorrido o prazo legal para 

manifestação (id.n.12777850 – 18/04/2018) formulando requerimento para 

expedição de novo mandado para cumprimento da decisão, sem, contudo, 

observar o que determina o artigo 309 do CPC, nos seguintes termos: 
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Art.309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: 

I – o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; II – não for 

efetivada dentro de 30 dias; III (omissis) Parágrafo Único. – Se por 

qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte 

renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. A par disso, entendo que o 

pedido formulado pela parte Autora no id.n. 12777850 no sentido de 

“expedir nova ordem judicial determinando a devolução das máquinas 

locadas ou o pagamento do valor a elas correspondentes” compreende o 

próprio mérito do pedido principal a ser formulado. Desta feita, 

considerando que na petição inicial a parte Autora manifestou que a 

apresentação do pedido principal seria apresentado nos termos do artigo 

308 do CPC, entendo prudente sua intimação para os termos do §2º do 

referido artigo, para fins de prosseguimento do feito. Consigno que após 

apresentado o pedido principal, a parte contrária será intimada para 

audiência de conciliação e a partir daí prossegue o procedimento comum, 

nos termos do artigo §3º do artigo 308 e 334 do CPC (pois a cautelar não é 

um procedimento especial e sim um procedimento comum, conforme 

parágrafo único do 307). INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033854-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO SPENTHOF (AUTOR(A))

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARINO SOARES DA SILVA (RÉU)

E. M. DOS SANTOS AUTO SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1033854-32.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA, alegando a parte Requerente que em 

03/03/2018 teve seu veículo abalroado na traseira pelo 1º Requerido, o 

qual reconhecendo a culpa no evento indicou a empresa 2ª Requerida 

para proceder aos reparos no automóvel, todavia, após retirá-lo da oficina 

constatou inúmeros defeitos na prestação dos serviços, dentre eles a 

ausência de vedação e alinhamento do porta-malas, desencontro de 

soldas, e defeitos na pintura que além de diminuir o valor de mercado do 

bem estão lhe causando diversos transtornos no dia a dia. Requereu ao 

final a concessão de tutela de urgência com o fim de obter autorização 

para consertar o veículo em outra oficina de sua confiança, juntando aos 

autos três orçamentos distintos, sendo o de menor valor a importância de 

R$ 5.253,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e três reais). É o relatório. 

DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. No caso, 

entendo que, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito 

com relação a deficiência dos serviços prestados pela 2ª Requerida, ainda 

ressente de maior dilação probatória, notadamente porque já se passaram 

praticamente 07 meses da retirada do veículo daquela oficina, bem ainda 

considerando que o valor dos orçamentos corroborados pela parte Autora 

são praticamente o dobro do montante cobrado por ela para a realização 

dos reparos no automóvel (id.n.15749052). Além disso, insta sublinhar que 

não obstante haja indícios de que o automóvel de fato se encontra com 

defeitos, não há como no presente momento autorizar o seu reparo, pois 

tal provimento se confunde com o próprio mérito da ação, que se 

esvaziaria ao ser concedida a tutela de urgência antecipada, como 

também poderia prejudicar a própria aferição do direito suscitado pela 

parte Autora, porquanto não se mostraria possível na fase de dilação 

probatória a eventual realização de perícia técnica. Desta feita, por estar o 

feito em fase inicial, o mais prudente é aguardar a instrução processual, 

através dilação probatória e apresentação de provas seguras 

respeitando-se, assim, o contraditório. ANTE O EXPOSTO, não estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, INDEFIRO a tutela de urgência perquirida. CITEM-SE e INTIMEM-SE as 

partes Requeridas, inclusive, para comparecerem à audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria 

Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

- Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033912-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033912-35.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, No caso, a parte Autora 

deduziu como causa de pedir para o cancelamento do contrato de 

consórcio firmado com a parte Requerida o fato de ter sido enganado no 

momento da celebração da avença, pois não tinha conhecimento de que 

se tratava de um contrato dessa natureza. A par disso, pretendeu além da 

indenização por danos morais, a suspensão do contrato de adesão 

consorcial e a restituição dos valores pagos, todavia, vislumbro que estes 

últimos pedidos ostentam natureza tipicamente bancária, 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 feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 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. § 2º. Excluem-se da competência 

dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em 

que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano 

moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. 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 precedente julgado 

pela Nossa Corte Estadual sobre caso análogo, notadamente quanto à 

cumulação de pedidos contendo, dentre eles, matéria tipicamente bancária 

(atração da competência à vara especializada): 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 95 de 569



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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012145-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUERINO DA SILVA (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 

1012145-38.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, VALDINEI QUERINO DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/11/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura no pé 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. 13064338. A 

Requerida apresentou contestação no id. 14257660, 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 boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a lesão pré existente 

em outro sinistro, 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. 15045458. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 15582053. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR 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. 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. 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. 13064338), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15045458, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importa 

salientar que o fato do Requerente possuir outra lesão decorrente de 

acidente de trânsito ocorrido anteriormente ao da presente ação em nada 

influencia na análise do direito pleiteado, porquanto tratam-se de acidentes 

ocorridos em datas distintas e com sequelas totalmente diversas. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 
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em caso de 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. 15045458), 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 (um 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 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. 

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 VALDINEI QUERINO DA SILVA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (um 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, 08/11/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035719-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARMINDA DA SILVA PAIXAO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035719-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ARMINDA 

DA SILVA PAIXAO REQUERIDO: J BATISTA DA SILVA FUNERARIA - ME, 

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA M Vistos. Ao que 

se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo não 

preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo Civil, 

vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do art. 260 do 

CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias 

acarretará na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento 

(art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil). Com o 

adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006886-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DALVA CANDIDA PAIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.M.H. - PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CP CIDADE PLANEJADA LTDA (RÉU)

EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006886-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA 

CANDIDA PAIVA RÉU: CP CIDADE PLANEJADA LTDA, R.M.H. - 

PROMOCAO E EVENTOS LTDA - ME, EDELI EMPREENDIMENTOS LTDA. W 

Vistos. Não obstante os documentos apresentados no Id. nº 13624866, 

verifico que o memorial descritivo não veio acompanhado da necessária 

guia de recolhimento ART/CREA, assim como não foi apresentada a 

matrícula atualizada do imóvel usucapiendo, sendo que a certidão 

acostada no Id. nº 13624912 não se trata de certidão de inteiro teor. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar os referidos documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018889-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

DARCY JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALMAG VEICULOS E PECAS LTDA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018889-83.2017.8.11.0041 AUTOR(A): DARCY JOSE 

DOS SANTOS, PEROLA AMARAL DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, REALMAG 

VEICULOS E PECAS LTDA - ME W Vistos. Diante das especificidades da 

causa e visando adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

DEIXO de designar audiência de conciliação neste momento, o que faço 

com fulcro no art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITEM-SE 

para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as advertências 

legais (artigo 344, CPC): a) pessoalmente, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes com 

endereços indicados na inicial (artigo 246, § 3º, CPC); b) por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, os réus em lugar incerto e eventuais confinantes 

não localizados pela parte autora (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, 

via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados. EXPEÇA-SE edital de publicação 

noticiando a propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos 

do CPC), indicando os dados do imóvel usucapiendo para ciência de 

eventuais interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e 

publicado em jornal de ampla circulação local às expensas da parte 

autora. Após o cumprimento de todas as deliberações, o que deverá ser 

certificado, façam-me os autos conclusos. Às providências. Cuiabá, 18 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035731-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DOMINGOS ALVES DOS SANTOS (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 1035731-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

DOMINGOS ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora assevera que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento 

administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por 

parte da sucursal da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe 

sobre os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que os documentos acostados à exordial não permitem 

concluir que a recusa no protocolo do requerimento administrativo se 

caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, não consta, na mesma 

página na qual foi lançado o carimbo (Id. nº 15985231), a relação dos 

documentos que deveriam ser anexados ao referido requerimento, não 

sendo possível, por conseguinte, este Juízo aferir se, por ocasião da 

tentativa de protocolo, estavam inclusos todos os documentos exigidos 

por lei para o protocolo do pedido de indenização securitária. Ante o 

exposto, entendo que não é possível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que a recusa da seguradora ré teria 

sido injustificada. Assim sendo, considerando a ausência de prova de 

recusa injustificada no recebimento do requerimento administrativo, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, com o fito de acostar aos autos documento indispensável à 

propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, prova de que houve 

tentativa de protocolo do requerimento administrativo e de que, no ato da 

referida tentativa, foram apresentados todos os documentos exigidos por 

lei para o seu recebimento por parte da seguradora requerida, sob pena 

de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. 
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BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Dire i to  [1] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 18.10.2018, às 12:45.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022443-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DAMACENO ALVES (AUTOR(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 AUTOS Nº 1022443-60.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARCUS 

VINICIUS DAMACENO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando que o laudo pericial restou 

juntado por ocasião da audiência de conciliação, assim como que, no 

Termo de Sessão de Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus 

respectivos patronos tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, 

INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000076-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LUCAS GALDINO CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000076-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUCAS 

GALDINO CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por Lucas Galdino Carvalho, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 05.05.2017, foi vitimada em um 

acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação e deferida 

à gratuidade da justiça (id. 11362815 - Pág. 1). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 12392799 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 12392799 - Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 12173706 - Pág. 1/21). É a síntese. 2. Fundamentação. 

Respeitados os termos do artigo 12 do Código de Processo Civil, bem 

como devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos juntados 

aos autos são suficientes para o deslinde do feito, assim passo a análise 

meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está consolidado na 

jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para responder 

judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o 

art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a 

requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o 

s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de 

inépcia da inicial (fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão 

dos fatos), uma vez que, com base nas informações trazidas nos autos, 

são suficientes para verificar a conclusão lógica do objeto pretendido. 2.2 

Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, 

resultando invalidez permanente parcial no membro inferior direito. O nexo 

de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 11274293 - Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 11274294 - Pág. 3/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

12392799 - Pág. 3/4), estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da 

Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, resta aferir a 

natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I 

e II]. Neste ponto, a perícia médica concluiu que o acidente causou ao 

requerente invalidez permanente parcial incompleta no membro (inferior 

direito), de repercussão média, avaliada em 50% de 70%, de modo que, 

nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR DIREITO (A) 

Capital segurado para garantia de invalidez permanente na data do 

acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: 

Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), a 

título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção 

do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, 

não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe 

ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, 

sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(05.05.2017), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 18 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1028939-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS (AUTOR(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY BETIM LIMA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o(a) representante legal da parte autora para 

comparecer a esta secretária da 8º Vara Cível de Cuiabá, a fim de assinar 

o Termo de Caução, Id nº 16010732.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028939-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ABRIGO DO BOM JESUS (AUTOR(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY BETIM LIMA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027925-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

José Rodolfo Novaes Costa (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES (AUTOR(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028788-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILTA VICENTE PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 11/12/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035902-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035902-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADEVANIR 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO W 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 Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034607-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESCALINA BARBOSA (AUTOR(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA VOZ DA VERDADE (RÉU)

AYMORE (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 04/02/2019 Hora: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029175-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANGELO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029175-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JUAREZ 

ANGELO CRUZ DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. W Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que foi realizada perícia médica na audiência de conciliação e não 

foi juntado nos autos o respectivo laudo pericial. Na ocasião, a parte 

requerente pugnou pela não juntada do laudo (Id. nº 11851613). 

Entretanto, considerando que a parte autora deixou de apontar qualquer 

elemento hábil a invalidar a perícia realizada, INDEFIRO o supracitado 

pedido e, por conseguinte, DETERMINO que seja acostado aos autos o 

laudo médico da perícia realizada na audiência de conciliação do dia 

21.02.2018. Ultimada providência, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem-se acerca do laudo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de anuência tácita e preclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004663-39.2018.8.11.0041

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, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005721-77.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 100 de 569



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, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033937-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

DOLGLAS FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA (RÉU)

MARIANA MAGRINELLI GONCALVES (ADVOGADO(A))

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, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033333-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CORREA BOTELHO LEITE (AUTOR(A))

Oscar Candido da Silveira Filho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (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, 18 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004625-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Considerando o elevado 

transcurso de prazo desde a manifestação de Id. nº 13061601, INTIME-SE 

a parte autora para informar nos autos se ainda persiste a suspensão do 

fornecimento dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, 

CERTIFIQUE-SE quanto a citação da parte requerida e, em seguida, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004625-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Considerando o elevado 

transcurso de prazo desde a manifestação de Id. nº 13061601, INTIME-SE 

a parte autora para informar nos autos se ainda persiste a suspensão do 

fornecimento dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, 

CERTIFIQUE-SE quanto a citação da parte requerida e, em seguida, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036274 Nr: 39736-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Luiz Carlos Ferreira Lemes em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073288 Nr: 56756-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AULECIO DE ALMEIDA

 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:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Aulecio de Almeida em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172873 Nr: 41243-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LESA, CARLOS EDUARDO DE AVELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Lucas Eduardo Soda Avela em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029771 Nr: 36692-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIRA VALERIANA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Ivanira Valeriana de Figueiredo em 

desfavor de Tokio Marine Seguradora, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113776 Nr: 16239-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PINTO MATOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 891006 Nr: 23907-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

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-MT, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951758 Nr: 794-90.2015.811.0041

 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: BRUNO FAUST, RICARDO PAULO FAUST, MARTHA 

EVELIN FAUST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:OAB/MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Tendo em vista a manifestação da requerida às fls. 101, declaro 

encerrada a fase instrutória.

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809763 Nr: 16249-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRAUSO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI FINANCEIRA S/A, COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP, MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NAJILA PRISCILA FARARHAT - OAB:6770/MT, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A

 Vistos.

INTIME-SE as partes requeridas, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

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-MT, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113798 Nr: 16260-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio eletrônico, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso III, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 385449 Nr: 21221-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENI DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 mt, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio eletrônico, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso III, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806098 Nr: 12570-58.2013.811.0041

 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: VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 231/234).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080971 Nr: 2009-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA MICHELE BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio eletrônico, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso III, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 450768 Nr: 23279-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. GARZON EUGENIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - 

OAB:10.339/MT, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JR - OAB:12203 

OAB/MS, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, MUNIR 

MARTINS SALOMÃO - OAB:20.383/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT, 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - OAB:14532/MT, PRISCILA 

BOTELHO MARQUES CREPALDI - OAB:20.991-B

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1182359 Nr: 44600-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. GARZON EUGENIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JR - 

OAB:12203 OAB/MS, MUNIR MARTINS SALOMÃO - OAB:20.383/MT

 Assim sendo, RECEBO os presentes embargos de terceiro para 

discussão, sem, contudo, determinar a suspensão das medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, o que faço com fulcro no art. 678 do 

Código de Processo Civil.No mais, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 04 de Fevereiro de 2019, às 12h:00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 01.INTIMEM-SE as partes da data designada 
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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).Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte embargada 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.Na hipótese de a parte embargada alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1182363 Nr: 44601-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAN WILLIAM DE FIGUEIREDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. GARZON EUGENIO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STROHMEYER 

GOMES - OAB:8535/DF, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JR - 

OAB:12203 OAB/MS, MUNIR MARTINS SALOMÃO - OAB:20.383/MT

 Assim sendo, RECEBO os presentes embargos de terceiro para 

discussão, sem, contudo, determinar a suspensão das medidas 

constritivas sobre o bem litigioso, o que faço com fulcro no art. 678 do 

Código de Processo Civil.No mais, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 04 de Fevereiro de 2019, às 12h:30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 01.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).Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte embargada 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.Na hipótese de a parte embargada alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 721934 Nr: 17455-86.2011.811.0041

 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: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA PATRICIA MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CÉSAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 Conforme certidão de fls. 106, a parte requerida foi devidamente citada, 

tendo comparecido à audiência de conciliação (fl.107), a qual não se 

realizou pela ausência da parte autora.

Devido à ausência da parte autora na audiência de conciliação, o feito foi 

extinto - fls. 109.

Interposto recurso de Apelação, a sentença que extinguiu o feito foi 

anulada, sendo que, no retorno dos autos, a fim de ser retomado o 

andamento do feito, foi determinada a intimação da parte requerida para 

apresentar contestação (fls. 124; 129).

Decorrido o prazo, a requerida não contestou (fls. 130/131), razão pela 

qual, decreto sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Uma vez que os fatos se tornaram incontroversos, tenho que o feito 

encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 847735 Nr: 51200-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE DUARTE CUNHA ZUCARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, MURILO ESPINHOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

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-MT, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 409539 Nr: 904-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA 

POLICIA MILITAR E BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR BOTOF - OAB:9578-E, 

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - OAB:15302-O, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA F. 

FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 
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sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

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-MT, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023285 Nr: 33572-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLAVIO GIL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT, 

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821201 Nr: 27414-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETACRED COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS, CREDIGY SOLUÇÕES FINANCEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT, RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU - 

OAB:17507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7647-A, HÉLIO YAZBEK - OAB:168.204/SP, 

HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 OAB/SP, MAX 

NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 Vistos.

INTIMEM-SE os executados, por meio de seus advogados, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da CNGC, 

observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888261 Nr: 22051-11.2014.811.0041

 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: HILDO JOSE DE OLIVEIRA, DIVA MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, MED SALVA CUIABA EMERGENCIAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1256880 Nr: 23266-17.2017.811.0041

 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: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY INÁCIO PERES, ELIETH REIS 

CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI - 

OAB:1809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7.635-MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 Vistos.

Ante a juntada de novos documentos às fls. 734/809, INTIME-SE a parte 

embargada, na figura de seu advogado, para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 437, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Após, 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, 
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venham os autos conclusos.

Ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo 

Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando 

apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 707520 Nr: 1108-75.2011.811.0041

 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: LUIS PAGLIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DOS APOSENTADOS DA 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL APCEF/PR, SEGURADORA UNIAO 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN VANESSA MENDONÇA 

PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JORGE DERBLI - OAB:21734, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, WOLNEY 

LUIZ BAGGIO - OAB:22.772

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 833713 Nr: 39097-47.2013.811.0041

 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: CASSIO ANTONIO MESACASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811/MT, RICARDO A. DE LAMÔNICA I. PEREIRA - 

OAB:14.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, PRISCILA DAUDT S. 

RIBEIRO - OAB:14.667

 Intimo a parte Autora para que se manifeste quanto a petição de fls. 

399/414, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076318 Nr: 58127-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

dias, e requeira o que entender de direito sob pena de suspensão do 

processo.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084095 Nr: 3464-67.2016.811.0041

 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: ALINE FELIPE ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:14379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/RJ-18.937, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT, 

roberta menzato - OAB:281.173

 Vistos.

Considerando que o assistente técnico se trata de auxiliar de confiança da 

parte (art. 466, § 1º, CPC), assim como que a substituição do mesmo 

operada antes do início dos trabalhos periciais não trará nenhum prejuízo 

à parte contrária, nem qualquer embaraço na realização da perícia, 

DEFIRO o pedido de fls. 373/374 dos autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 325174 Nr: 25352-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY INÁCIO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH REIS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto ao cumprimento do decisum de fl. 62.

DEFIRO o pedido de fl. 74. Proceda-se com as anotações necessárias no 

que se refere à nova procuradora da parte executada.

Por fim, no tocante ao pedido de fls. 77/78, INTIME-SE a parte exequente 

para trazer aos autos fotocópia do auto de avaliação cujo aproveitamento 

pleitea, assim como para apresentar planilha atualizada do valor do débito 

exequendo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1155737 Nr: 34219-74.2016.811.0041

 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: DALVA RAMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO, LUIZ 

ADAUTO RODRIGUES CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765535 Nr: 18240-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEL PADRÕES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, ELIZA 

VERA CARVALHO LIMA, DEJAIR ARANTES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - 

OAB:17034/E, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779, VANESSA 

ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 205980 Nr: 19027-87.2005.811.0041
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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: M. E. A. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA., 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, SABINO DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉZAR G. 

PARREIRA - OAB:6265, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - 

OAB:9.451/MT, LUCIANA G. PARREIRA DE AQUINO - OAB:11253, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT, ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para apresentar cópias do comprovante 

de endereço atualizado e o CPF do menor, conforme fls.460, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 705388 Nr: 39983-51.2010.811.0041

 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: BENEDITA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - OAB:22664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).JOÃO FARIAS GOMES , OAB/MT nº2640 , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 916649 Nr: 41210-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANY DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - 

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que junte aos autos o comprovante de 

publicação do Edital, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1054201 Nr: 48438-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Vistos,

Considerando que o requerente almeja a rescisão de contrato de compra e 

venda em que figura como credora/fiduciária a Caixa Econômica Federal, 

intime-se o agente financeiro para que, no prazo de 10 dias, manifeste se 

possui interesse na causa, devendo, na oportunidade, esclarecer o atual 

status da relação contratual com o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083268 Nr: 3082-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ELEUTERIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(25.12.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 06 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1234764 Nr: 16453-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com o desapensamento do presente feito dos 

autos nº 27321-45.2016.811.0041, Código 1139833, tendo em vista que 

esses deverão ser remetidos conclusos para prolação de sentença, o que 

afetaria o regular trâmite desta execução provisória.

Em seguida, CUMPRA-SE integralmente o decisum de fl. 124 (a numerar), 

com a intimação da parte executada para efetuar o pagamento dos 

valores devidos, nos termos determinados.

Cuiabá, 01 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013988 Nr: 29284-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença, tendo como parte 

executada ADONAI TRANSPORTES LTDA.Ocorre que, como se extrai dos 

autos (fls. 84/137), a empresa executada está em Recuperação Judicial, 

sendo que o feito tramita perante a Primeira Vara Cível Especializada em 

Recuperação Judicial e Falência desta Comarca, sob o Código nº 

1060104.Pois bem. Nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 

11.101/2005 , com a aprovação do referido plano de recuperação judicial, 

surge novo título judicial, motivo pelo qual os créditos devem ser 

satisfeitos de acordo com as condições estipuladas no plano, não 
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havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em suspensão das 

execuções individuais.Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça acerca do tema, (...)1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e 

os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a 

julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência 

consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação 

judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo 

competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as 

execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem 

nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 

11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(STJ, AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018).Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, 

positivado nos artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis, acerca da extinção do processo pela perda 

superveniente de condição para o prosseguimento desta execução (art. 

485, IV, do CPC).Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou 

decorrido o prazo para tanto, remetam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873253 Nr: 12011-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA SILVA E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:101.330 - MG, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 il.2.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as 

buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens 

hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, PROCEDA-SE 

com as alterações necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema 

Apolo, tendo em vista que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 16 de 

Julho 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 6430 Nr: 3164-72.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO ED. ALBERT EINSTEIN COL. E CURSO MASTER 

S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) 2. DELIBERAÇÕES FINAIS: Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa. 

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC). Anoto que, já tendo sido 

realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas 

diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado . Por fim, PROCEDA-SE com a identificação dos 

autos com a etiqueta adequada, tendo em vista que o feito encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 16 de Julho 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9126 Nr: 11392-31.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL DE OLIVEIRA SOUZA, ENIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 437, o que faço para autorizar o pedido de busca 

de endereço junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça.

Para tanto, determino sejam efetivadas as diligências pertinentes junto aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no intuito de obter o endereço 

atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, intime-se a parte 

exequente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Às providências.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1054201 Nr: 48438-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que o presente processo encontra-se 

na fase de julgamento conforme o seu estado [arts. 354 e ss, CPC].
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 Desse modo, mantenham-se os autos conclusos para posterior decisão 

de saneamento e organização do processo ou, sendo o caso, eventual 

julgamento antecipado do mérito.

Não obstante, 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1039750 Nr: 41477-72.2015.811.0041

 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: JUSELIA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data intimo as partes para manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução dos autos da segunda 

instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091037 Nr: 6613-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEDRO CRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO, 

CARMEM SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO, EDGAR TEODORO 

BORGES, ANTONIO OTAVIO PEIXOTO, ELEUSA ANTONIA DA SILVA 

TEODORO, MARGARET OLIVIA AFFI PEIXOTO, GILSON GONÇALO DE 

ARRUDA, MARIA MAZARELO FIGUEIREDO ARRUDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, LOURIVAL BEGAMO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915298 Nr: 40402-32.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10, 

CANDIDO ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MUNHOZ CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1130061 Nr: 23038-76.2016.811.0041

 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: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que ambas as partes pleitearam pelo 

julgamento antecipado da lide (fls.123/127 e fls.128)

No que se refere ao ônus probatório, anoto que, a requerente, na 

qualidade de seguradora, não pode ser equiparada ao consumidor comum 

a ponto de ser considerada hipossuficiente, “segundo as regras 

ordinárias de experiência”.

Não atendidos, portanto, os pressupostos para a inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90).

Por fim, constato que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, 

inciso I, do CPC).

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, determino que os autos sejam 

incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão.

Para tanto, promova-se nova conclusão com anotação do código 

respectivo.

 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.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 14838 Nr: 4443-30.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda F. M. da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Regina De S., PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, AGNELO BEZERRA NETO - OAB:320/MT, CARLA 

HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, ELIANE MOREIRA DA 

CUNHA - OAB:2296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, ABEL ALBINO DE ARRUDA - OAB:3338/TO, DIEGO 

NATANAEL LOPES DE ARRUDA - OAB:18787, MARIZETE FATIMA 

REGINATO BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente vem impulsionando regularmente o 

feito, não há que se falar em extinção do ação por abandono. Da mesma 

forma, mediante consulta processual no endereço eletrônico do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, verifiquei que a avaliação do imóvel penhorado 

já restou efetivada nos autos da Carta Precatória expedida para a 

Comarca de Nortelândia (309-23.2015.811.0031). Verifico, por fim, que a 

parte exequente já se manifestou sobre a forma de pagamento do saldo 

credor (fl. 473). Por conseguinte, INDEFIRO os pedidos de fls. 489/490.

No mais, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fl. 473 dos autos.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos contidos na supracitada petição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 Intimo a parte Requerente para que no prazo de 15 dias se manifeste 

quanto a Contestação juntada aos autos.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370715 Nr: 7227-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO RODOVIA DOS IMIGRANTES LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA FÁTIMA DOS SANTOS ASSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, TANIA ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1120333 Nr: 18921-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEINIFER SAMARA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 825358 Nr: 31371-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE VERGÍLIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASERV LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081376 Nr: 2238-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINÍCIUS BUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO SOARES MENDONÇA, Cpf: 

52878538900, Rg: 377.3170, brasileiro(a), casado(a), atualmente em local 

incerto e não sabido ELIZABETE APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, Rg: 

537987, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, Cpf: 27905390144, Rg: 

567084, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbana 

referente ao imóvel: Lote 01, Quadra 48 do Parque Residencial Coxipó, 

área total de 250 m², registrado com a AV. nº 6 da matrícula nº 24.551 do 

2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Despacho/Decisão: DEFIRO o pedido de fls. 107. INCLUA-SE no pólo 

passivo da ação as pessoas que constam como proprietárias do imóvel 

em questão, quais sejam: C.P. - Cidade Plenejada S/C LTDA, Edel 

Empreendimentos Imobiliários e R.M.H Empreendimentos e Participações 

LTDA.CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais (artigo 344, CPC).Uma vez que os requeridos Geraldo 

Soares Mendonça, Elizabete Aparecida Mikuni Mendonça e José Cláudio 

de Oliveira Campos estão em lugar incerto e não sabido, CITE-OS por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, 

via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.EXPEÇA-SE edital de publicação 

noticiando a propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos 

do CPC), indicando os dados do imóvel usucapiendopara ciência de 

eventuais interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e 

publicado em jornal de ampla circulação local às expensas da parte 

autora. Após o cumprimento de todas as deliberações e decorridos os 

prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos.Às 

providências.

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 OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.

Cuiabá, 18 de junho de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO SOARES MENDONÇA, Cpf: 

52878538900, Rg: 377.3170, brasileiro(a), casado(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: Ação de Usucapião, conforme os autos, os autores 

possuem um imóvel, ocorre que os requerentes nunca sofreram qualquer 

tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, 

sendo sua posse, portanto, mansa e sem oposição e ininterrupta durante 

todo esse tempo. Dessa forma, estando presente todos os requisitos 

legais exigidos, os autores fazem jus à presente ação.

Despacho/Decisão: DEFIRO o pedido de fls. 107. INCLUA-SE no pólo 

passivo da ação as pessoas que constam como proprietárias do imóvel 

em questão, quais sejam: C.P. - Cidade Plenejada S/C LTDA, Edel 

Empreendimentos Imobiliários e R.M.H Empreendimentos e Participações 

LTDA.CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais (artigo 344, CPC).Uma vez que os requeridos Geraldo 

Soares Mendonça, Elizabete Aparecida Mikuni Mendonça e José Cláudio 

de Oliveira Campos estão em lugar incerto e não sabido, CITE-OS por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, 

via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.EXPEÇA-SE edital de publicação 

noticiando a propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos 

do CPC), indicando os dados do imóvel usucapiendopara ciência de 

eventuais interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e 

publicado em jornal de ampla circulação local às expensas da parte 

autora. Após o cumprimento de todas as deliberações e decorridos os 

prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos.Às 

providências.

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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, 

Cpf: 27905390144, Rg: 567084, 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: Ação de Usucapião, conforme os autos, os autores 

possuem um imóvel, ocorre que os requerentes nunca sofreram qualquer 

tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, 

sendo sua posse, portanto, mansa e sem oposição e ininterrupta durante 

todo esse tempo. Dessa forma, estando presente todos os requisitos 

legais exigidos, os autores fazem jus à presente ação.

Despacho/Decisão: DEFIRO o pedido de fls. 107. INCLUA-SE no pólo 

passivo da ação as pessoas que constam como proprietárias do imóvel 

em questão, quais sejam: C.P. - Cidade Plenejada S/C LTDA, Edel 

Empreendimentos Imobiliários e R.M.H Empreendimentos e Participações 

LTDA.CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais (artigo 344, CPC).Uma vez que os requeridos Geraldo 

Soares Mendonça, Elizabete Aparecida Mikuni Mendonça e José Cláudio 

de Oliveira Campos estão em lugar incerto e não sabido, CITE-OS por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, 

via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.EXPEÇA-SE edital de publicação 

noticiando a propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos 

do CPC), indicando os dados do imóvel usucapiendopara ciência de 

eventuais interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e 

publicado em jornal de ampla circulação local às expensas da parte 

autora. Após o cumprimento de todas as deliberações e decorridos os 

prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos.Às 

providências.

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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935253 Nr: 52165-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, MANOEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, FRANCISCO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, DELMIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, BALBINO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA, EDEMILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA, GONÇALO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOARES MENDONÇA, ELIZABETE 

APARECIDA MIKUNI MENDONÇA, C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., 

JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMPOS, EDEL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, RMH Emprendimentos e Participações Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINO MARTINS - 

OAB:10.177/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, Francisco Alexandre dos Santos 

Linhares - OAB:15.361, LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES - 

OAB:16119/CE, RAUL AMARAL JUNIOR - OAB:13371/CE

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETE APARECIDA MIKUNI 

MENDONÇA, Rg: 537987, brasileiro(a), casado(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: Ação de Usucapião, conforme os autos, os autores 

possuem um imóvel, ocorre que os requerentes nunca sofreram qualquer 

tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, 

sendo sua posse, portanto, mansa e sem oposição e ininterrupta durante 

todo esse tempo. Dessa forma, estando presente todos os requisitos 

legais exigidos, os autores fazem jus à presente ação.

Despacho/Decisão: DEFIRO o pedido de fls. 107. INCLUA-SE no pólo 

passivo da ação as pessoas que constam como proprietárias do imóvel 

em questão, quais sejam: C.P. - Cidade Plenejada S/C LTDA, Edel 

Empreendimentos Imobiliários e R.M.H Empreendimentos e Participações 

LTDA.CITEM-SE para responder, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais (artigo 344, CPC).Uma vez que os requeridos Geraldo 

Soares Mendonça, Elizabete Aparecida Mikuni Mendonça e José Cláudio 

de Oliveira Campos estão em lugar incerto e não sabido, CITE-OS por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (artigo 256, inciso I, CPC). INTIMEM-SE, 

via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o 

Estado e o Município, por meio de seus representantes legais (art. 242, § 

3º, CPC), encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim 

como dos documentos acostados.EXPEÇA-SE edital de publicação 

noticiando a propositura da presente ação (art. 256, III, c/c 259, I, ambos 

do CPC), indicando os dados do imóvel usucapiendopara ciência de 

eventuais interessados, o qual deverá ser afixado no átrio do Fórum e 

publicado em jornal de ampla circulação local às expensas da parte 

autora. Após o cumprimento de todas as deliberações e decorridos os 

prazos, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos.Às 

providências.

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, GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO, digitei.

Cuiabá, 09 de maio de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1120333 Nr: 18921-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEINIFER SAMARA DIAS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito.

DA PRODUÇÃO DE PROVAS;

Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que quantifica 

as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que requereu 

expressamente em contestação a produção de prova pericial.

Ademais, 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.

Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 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 principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora.

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 113 de 569



curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014)

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. WALID KHALIL, CRM 5689, com endereço na Avenida das 

Flores 843, sala 14, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá-MT e telefone nº (65) 3028-7533/3051-3579/3624-1741, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré.

O perito nomeado deverá responder aos quesitos porventura 

apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do 

Juízo:

1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de 

trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o 

desempenho das funções essenciais do membro ou órgão afetado? 

(Descrever a natureza das lesões).

2) Essas lesões são permanentes?

3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou 

redução funcional do membro ou órgão afetado?

Fixo desde já em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) o valor dos 

honorários periciais, quantia razoável e em consonância com o que vem 

sendo fixado para perícias dessa natureza.

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, nomearem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito 

acerca da designação.

Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Após, designe-se data para a instalação da perícia, a todos intimando e 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) 

dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a expedição de alvará de 

levantamento dos honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038727-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038727-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A W Vistos. 

Trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda (Telexfree), em decorrência da sentença coletiva proferida 

nos autos do processo da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que condenou a requerida, além de outras 

medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Acerca da 

liquidação de sentença coletiva, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº 1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a 

sentença prolatada em ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos 

individuais homogêneos, possui, a rigor, caráter genérico, sem a 

individualização dos beneficiários, havendo necessidade de prévia 

liquidação de sentença proferida na ação coletiva para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a liquidação de sentença em 

ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo réu 

a cada autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os danos 

individual e a responsabilização imposta na sentença, que caracteriza 

apenas o dano geral. Exatamente esse o caso dos autos, haja vista que 

resta caracterizada a necessidade de alegar e provar fato novo, 

consistente não só na aquisição de conta junto à empresa requerida, ou 

seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das modalidades de 

“divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes da parte 

dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de saldo, de 

acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda 

originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado na 

espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, 

através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 

demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Considerando os 

documentos apresentados no Id. nº 13438301, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035645-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JESUS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035645-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL 

JESUS DIAS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Manoel Jesus Dias da Silva, 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

ambos qualificados nos autos. Alega o requerente que é consumidor dos 

serviços da requerida através da unidade consumidora nº 6/2243141-5, 

situada na zona rural. Menciona que em meados de 2015 adquiriu um sítio, 

situado na estrada Rural, s/n, comunidade Sangradouro, que nunca foi 

residido, em razão das obras estarem inacabadas. Aduz que o consumo 

do imóvel deveria ser mínimo em razão do Programa Federal “ Luz para 

Todos”. Todavia, em razão de falha na prestação de serviço da requerida, 

foi invertido o equipamento de medição da sua residência com a do sítio 

vizinho que possui um consumo mais elevado que o seu. Sustenta que em 

virtude da falha, a requerida se comprometeu a abater os valores pagos, 

de junho de 2015 a janeiro de 2017, nas faturas seguintes. Todavia, não o 

fez. Relata que mesmo com a troca do medidor, o vício na leitura do 

consumo não restou sanado. Diz, por fim, que além de ter seus dados 

negativados por apontamento realizado pela requerida, teve o serviço de 

energia suspenso, fato que está prejudicando a construção da residência. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida: 

a) restabeleça o fornecimento de energia, b) proceda com a retirada dos 

seus dados do cadastro restritivo de crédito, c) seja determinado o 

depósito referente a taxa mínima de consumo, e por fim, d) que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia até o fim 

da ação. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, em que 

pese estar presente o segundo requisito supracitado, haja vista a 

suspensão de um serviço público essencial, não vislumbro, ao menos 

neste momento, a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, a 

documentação trazida aos autos, notadamente, o histórico de contas (Id 

n.º 15970898), demonstra que o autor está inadimplente com o pagamento 

das faturas desde fevereiro de 2017, não havendo nos autos nenhum 

comprovante de pagamento. Ademais, em que pese a parte autora 

questionar os valores do período de 2016 a 2017, nota-se pelos 

documentos constantes nos autos, que no ano de 2015 foram emitidas 

faturas, que não foram questionadas e foram quitadas, com valores 

semelhantes as emitidas no ano de 2016 e 2017. A exemplo a fatura com 

vencimento em 06.08.2015 no valor de R$ 64,03 (sessenta e quatro reais 

e três centavos) e a fatura com vencimento em 11.05.2017, no valor de R$ 

65,92 (sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Outrrossim, 

entendo carente de verossimilhança as alegações acerca da suposta 

inversão dos medidores. Assim, uma vez ausentes na hipótese em tela, ao 

menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais necessários, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e com a comprovação dos 

requisitos necessários ao seu deferimento. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela declaração apresentada no movimento Id. nº 

8847251, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também 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. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 17 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035416-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DE SANTANA (REQUERENTE)

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035416-76.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSUE DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Josue de Santana, em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega o 

requerente que é consumidor dos serviços da requerida através da 

unidade consumidora nº 6/344654-9. Menciona que sempre teve um 

consumo médio entre 280 KWh e 300 KWh. Aduz que em meados de 

março de 2018, a requerida, sem qualquer notificação prévia, realizou a 

troca do relógio medidor, imputando a ele a despesa do procedimento. 

Assevera que após a troca do medidor, as contas de energia passaram a 

cobrar valores elevados, sem que tenha ocorrido alteração do consumo 

da residência. Relata que, no mês de agosto do corrente ano, a fatura 

enviada foi no valor de R$ 504,63 (quinhentos e quatro reais e sessenta e 

três centavos). Contudo, a fim de evitar o corte, negociou com a requerida 

e parcelou o débito. Diz, ainda, que as faturas posteriores apresentaram 

os valores de R$ 1.147,84 (mil cento e quarenta e sete reais e oitenta e 

quatro centavos) e R$ 1.363,60 (mil trezentos e sessenta e três reais e 

sessenta centavos). Pontua, por fim, que teve seus dados negativados 

por apontamento realizado pela requerida no valor de R$ 105,65 (cento e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos), em razão do pedido de troca do 

medidor que jamais foi solicitado. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência: a) que a requerida restabeleça o fornecimento de 

energia; b) proceda com a retirada dos seus dados do cadastro restritivo 

de crédito; c) se abstenha de suspender o fornecimento de energia até o 

final da ação; d) seja determinado o depósito judicial referente a taxa 

mínima de consumo, e por fim, e) seja refaturada as faturas de agosto a 

setembro de 2018. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 
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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, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos que as faturas com vencimento em agosto e 

setembro de 2018, nos valores respectivos de 1.147,84 (mil cento e 

quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 1.363,60 (mil 

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), se destoam das 

faturas anteriores, conforme análise do documento constante no Id nº 

15953898. Em análise das faturas anteriores, é possível ver que as 

faturas foram emitidas com valores menores ao cobrado nas faturas 

contestadas. Ademais, resta evidenciada a negativação dos dados da 

parte autora em razão de cobrança da troca do medidor que a parte 

sustenta não ter solicitado (Id n.º 15953897). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

tutela não seja deferida, a parte requerente, continuará a ser privada da 

utilização de um serviço público essencial, além sofrer prejuízos 

econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido 

seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente 

retornar ao status quo ante, com a posterior regular suspensão do 

fornecimento de energia. Por outro lado, no tocante aos pedidos de se 

abster de suspender o fornecimento de energia até o final da ação, 

entendo que o pedido não comporta guarida, uma vez que o débito poderá 

ser suspenso em razão de fatura diversa das discutidas nos autos. Em 

relação ao depósito judicial da taxa mínima de consumo, entendo que o 

pedido, também, não merece acolhimento já que poderá haver consumo 

acima do mínimo. Já quanto aos pedidos de refaturamento das faturas de 

agosto a setembro de 2018, entendo tratar-se de mérito da ação. Não 

obstante presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, 

cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores supostamente 

excessivos das faturas não retira da parte autora a obrigação do 

pagamento ao menos do valor que entende devido, posto que afronta ao 

princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos serviços de energia 

elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. Fatura de consumo com valor 

acima da média. Decisão agravada indeferindo a tutela provisória por 

ausência de probabilidade. Decisão que se reforma. Faturas em valor 

equivalente ao dobro da conta mais alta recebida pela parte autora e cerca 

de 300% superior às faturas anteriores. Valor de fatura que desequilibra 

orçamento doméstico Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte 

de serviço essencial e deu azo à negativação do nome da parte autora. 

Recurso conhecido e provido para determinar que a ré se abstenha de 

interromper o serviço, condicionado ao depósito pela parte autora do valor 

de R$ 165,35 que entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de 

ofício ao órgão responsável para exclusão da negativação referente à 

fatura impugnada.” (TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; 

Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto 

Pereira; DORJ 18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o 

depósito em juízo do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

contestadas. Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, o 

que faço para determinar que a requerida RESTABELEÇA, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas), o fornecimento de energia da unidade consumidora 

nº 6/2014160-2, sem prejuízo de posterior suspensão em razão de fatura 

não objeto dos autos, bem como PROCEDA com a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão final 

da causa. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

concessionária demandada, FIXO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do Código 

de Processo Civil), 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. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao 

depósito judicial do valor que a parte autora entende devido da fatura 

questionada(agosto e setembro 2018) observando-se, para tanto, a média 

de consumo relativa aos três meses anteriores ao período contestado 

(julho, junho e abril de 2018). Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. n.º 15953590, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo 

de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela 

parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Tendo em vista que a parte autora já informou 

seu desinteresse na composição consensual, em caso de manifestação 

de desinteresse também 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. Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 17 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034806-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CRISTINA TENORIO DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034806-45.2017.8.11.0041 AUTOR(A): TATIANA 

CRISTINA TENORIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT movida por TATIANA CRISTINA TENORIO DA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 31.08.2017 foi vítima 

de acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 

11407993, pag. 01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

12366451, pag. 1/22). Impugnação à contestação (id. 11776818, pag. 

01/13). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 12391082, pag. 01). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 12391082, pag. 

3). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 
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vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto também a 

preliminar de ausência de pressupostos processuais, visto que o menor 

está sendo assistido neste ato por sua genitora conforme assinatura e 

documentos acostados nos autos. Não procede também, a alegação de 

que a não juntada de comprovante de residência enseja na ausência de 

condição de procedibilidade, pois o local da residência da parte pode ser 

comprovado por qualquer meio, sendo certo que, na própria petição inicial, 

o autor declarou residir em Nova Mutum/MT. Dessa forma, competia ao 

requerido, na forma e tempo oportunos, excepcionar a competência do 

Juízo, o que, aliás, não faz em nenhum processo judicial em que a 

competência é relativa, limitando-se a arguir reiteradas preliminares 

infundadas [o famoso recorta e cola!], como a que ora se afasta. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, pois, na hipótese em apreciação, o processo encontra-se 

em fase avançada, inclusive com realização de prova pericial, não se 

revelando adequada a sua extinção sem resolução do mérito. 2.2 Mérito. 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. In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro inferior direito e estrutura crânio-facial. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência (Id. 10717441), documento médico (Id. 

10717441), bem como pela pericia médica judicial (Id. 12391082), estando, 

portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que 

tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e extensão 

das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Neste ponto, a 

perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente invalidez 

permanente parcial incompleta no membro (inferior direito), de 

repercussão média, avaliada em 50% de 70%, e no membro (estrutura 

crânio facial), de repercussão média, avaliada em 10% de 100%, de modo 

que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte cinco reais). MEMBRO ESTRUTURA CRÂNIO 

FACIAL (A) Capital segurado para garantia de invalidez permanente na 

data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de 

Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 100%; (C) Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica judicial: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 10% (C) = R$ 1.350,00 ( mil 

reais, trezentos e cinquenta reais). Portanto, o Requerente faz jus à 

quantia total de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de 

indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a correção do teto 

indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, registro que, não 

dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu valor, descabe ao 

Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob 

pena de ofensa à Constituição Federal, sendo reservada a ação de 

injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, em relação à alegada 

inconstitucionalidade do texto legal, a discussão restou superada com o 

entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (31.08.2017), nos 

termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por 

inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA 

SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Conforme entendimento sedimentado na 5ª Câmara Cível, se o valor do 

seguro DPVAT foi fixado de forma proporcional ao grau da invalidez 

permanente, deve a seguradora arcar com a totalidade das custas 

processuais e honorários advocatícios, por força do princípio da 

causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito 

econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a fixação 

dos honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º e 

8º ,  do Código de Processo Civ i l /15)”  (TJMS;  APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014446-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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 AUTOS Nº 1014446-26.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

DIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por ANTONIO DIAS DA SILVA, em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguro Obrigatório - DPVAT, ambos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que em 20.02.2016 foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos anexos. 

Foi designada a audiência de conciliação (id. 1966213, pag. 01/02). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 4469350, pag. 1/22). 

Impugnação à contestação (id. 6090531, pag. 01/13). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (id. 4296623, pag. 01). Foi realizada avaliação 

médica para fins de conciliação (id. 4296623, pag. 2). É a síntese. 2. 

Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo. 2.1.Preliminares. A preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser afastada, pois está 

consolidado na jurisprudência o entendimento no sentido de que qualquer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 117 de 569



seguradora consorciada do seguro DPVAT é parte legítima para 

responder judicialmente pelo pagamento da indenização, nos termos do 

que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na hipótese em apreciação, 

verifico que a requerida é parte integrante do consórcio de seguradoras 

q u e  o p e r a m  o  s e g u r o  D P V A T : 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. Não procede 

também, a alegação de que a juntada de “comprovante de residência em 

nome de terceiro” enseja na ausência de condição de procedibilidade, pois 

o local da residência da parte pode ser comprovado por qualquer meio, 

sendo certo que, na própria petição inicial, o autor declarou residir em 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, competia ao requerido, na forma e tempo 

oportunos, excepcionar a competência do Juízo, o que, aliás, não faz em 

nenhum processo judicial em que a competência é relativa, limitando-se a 

arguir reiteradas preliminares infundadas [o famoso recorta e cola!], como 

a que ora se afasta. 2.2 Mérito. 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. In casu, a parte autora foi vítima de acidente de 

trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro (estrutura 

torácica). O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está 

comprovado por meio de boletim de ocorrência (Id. 1871546), documento 

médico (Id. 1874554), bem como pela pericia médica judicial (Id. 4296623), 

estando, portanto, atendido o requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no 

que tange ao valor da indenização, necessário aferir a natureza e 

extensão das lesões sofridas pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Neste 

ponto a perícia médica concluiu que o acidente causou ao requerente, 

invalidez permanente parcial do membro estrutura torácica avaliado em 

10% de 100%, de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

MEMBRO ESTRUTURA TORÁCICA (A) Capital segurado para garantia de 

invalidez permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do 

membro: 100%; (C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

judicial: 10%; O Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 

10% (C) = R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e 

cinquenta reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que 

tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 

6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária 

do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que 

ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, 

sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a 

omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ R$ 1.350,00 (um mil, 

trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (20.02.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. CONDENO a 

parte requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018335-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

BRUNO BARBOSA ALMEIDA (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018335-51.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BRUNO 

BARBOSA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Bruno Barbosa Almeida em face do decisum Id. 11037786, o qual, em sua 

parte dispositiva, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

muito embora a sua fundamentação tenha acolhido a pretensão autoral. 

Além disso, sustenta o embargante que os cálculos relativos ao 

percentual das lesões encontram-se equivocados. Pede o provimento do 

recurso, com vistas a sanar os vícios apontados. A parte 

requerida-embargada apresentou contrarrazões recursais. É o 

necessário. DECIDO. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que, de 

fato, na parte dispositiva do decisum constou equivocadamente que os 

pedidos forma julgados improcedentes, quando, na verdade, a pretensão 

do autor-embargante foi acolhida. Ademais disso, existe equívoco no que 

tange ao percentual da invalidez reconhecida na decisão embargada, bem 

como da ausência de manifestação quanto ao valor recebido em sede 

administrativa. Como se vê, a sentença embargada revelou-se draconiana. 

À vista do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sanando os 

vícios apontados, integrando a sentença nos seguintes termos: “MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 

(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 75%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 75% (C) = R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). MEMBRO 

INFERIOR DIREITO (A) Capital segurado para garantia de invalidez 

permanente na data do acidente: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais); (B) Tipo de Lesão: Perda anatômica ou funcional do membro: 70%; 
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(C) Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 50%; O 

Valor a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 70% (B) x 50% (C) = R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais). Portanto, 

somando-se à quantia total tem-se o valor de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do 

seguro DPVAT; contudo, foi pago administrativamente o valor de R$ 

9.450,00, (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), restando a diferença 

de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (30.11.2014), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. ). CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos”. No mais, permanece o 

restante da decisão na forma em que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036660-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORCK DE SOUZA (RÉU)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

MAGNA KATIA SILVA SANCHES (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (RÉU)

VITORINA BORCK DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036660-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER 

PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCK DE SOUZA, VITORINA BORCK DE 

SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Perdas e Danos c/ pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada que ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA move em desfavor de 

CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCH DE SOUZA e 

VITORINA BORCK DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos. Relata 

a parte autora que é proprietária do apartamento n°204, Bloco C do Edifício 

Residencial Center Piazza Verona, e que no ano de 2015, notou uma serie 

de manchas por infiltrações no teto e parede de seu apartamento, 

decorrente da reforma realizada no apartamento n° 304, de propriedade 

do segundo requerido. Explana que notificou os requeridos acerca dos 

problemas, oportunidade em que o condomínio informou à autora que a 

mesma deveria buscar providencias diretamente com o morador do 

apartamento (segundo requerido). Aduz que a obra foi realizada sem 

prévia comunicação, autorização, alvará e acompanhamento técnico, 

desrespeitando ainda, o disposto no art. 48, V, “a” da Convenção 

Condominial e Regulamento Interno do Condomínio. Segue relatando que, 

buscou corrigir as intervenções inadequadas junto aos órgãos públicos 

competentes – a SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DE CUIABÁ 

apurou uma série de inconformidades na obra do apartamento superior n° 

304, pertencente ao demandado, as quais provocaram o vazamento de 

água e infiltrações no apartamento da autora. Além disso, fez uma 

denúncia junto ao CREA/MT, sendo lavrado um Auto de Infração em 

desfavor do requerido, por executar obra sem acompanhamento de 

profissional não elaboração de projeto. Alega ainda, que buscou compor a 

lide amigavelmente, contudo, não logrou êxito, motivo pelo qual socorre ao 

judiciário para ver seus direitos assegurados. Requereu em sede de 

antecipação de tutela, que os requeridos procedam com a reforma na 

Unidade Condominial n° 204-C do Edifício Residencial Center Piazza 

Verona, com objetivo de cessar os vazamentos e infiltrações no 

apartamento, bem como a aglomeração de pombos. Por fim, requereu seja 

julgada procedente a ação para confirmar tutela provisória de urgência 

perseguida e condenar o demandado ao pagamento de indenização por 

danos morais, bem como nas custas e honorários advocatícios. Com a 

inicial, juntou documentos. No decisório de id. 11082355 foi postergada a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela. A tentativa de composição 

amigável restou inexitosa, apesar do oferecimento da proposta pelo 

demandado Ademir Borch de Souza (id. 12184745), tendo o demandante 

pugnado pela incidência da sanção de ato atentatório a dignidade da 

justiça ante o não comparecimento pessoal da requerida Vitorina Borck de 

Souza. No id. 12452846, o Condomínio Residencial Center Piazza Verona 

apresentou defesa, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva. No 

mérito, rechaça os pedidos iniciais, aduzindo que é descabida a acusação 

de que consentiu com obras irregulares no apartamento 304, ao 

argumento de que na época dos fatos, não cabia ao condomínio exigir 

documentação a respeito da regularidade da obra. Assevera que os vícios 

não eram aparentes e, quando os problemas começaram a acontecer 

tomaram providências, porém, não foram resolvidos em razão da autora 

não permitir a entrada do morador demandado em seu apartamento, nem 

de profissional indicado para realização dos reparos. Ao final, pugna pela 

condenação da demandante nas penas por litigância de má-fé, bem como 

pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade, caso contrario, seja julgado 

improcedente a demanda. O demandado Ademir apresentou contestação 

no id. 12565442, reconhecendo que realizou a reforma em seu 

apartamento, mas não de forma irregular como narrado da exordial, e que 

logo após a ciência dos problemas ocorridos, procurou a demandante 

para solucioná-los, o que não foi possível em virtude da negativa da 

própria autora. Assevera que a requerente nunca quis solucionar o 

problema de seu imóvel, porquanto por diversas vezes se propôs a 

resolver e arcar com os custos que seriam muito elevados, pois a autora 

sempre alegou que necessitava de valores exorbitantes para suprir suas 

exigências. Segue combatendo a exordial, sustentando que o valor pedido 

a título de danos morais extrapola o razoável, que o pleito de indenização 

por perdas e danos não é clara e objetiva e que não estão previsto os 

requisitos da tutela de urgência. Por fim, pugna pelo indeferimento da tutela 

e improcedência da ação. A parte autora impugnou as contestações nos 

ids. 13196468 e 13196690. É o Relatório. Decido. Vale ressaltar, de início, 

que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do 

contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre 
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qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o 

procedimento. Seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, o 

deslinde da controvérsia não reclama maior dilação probatória, uma vez 

que há segurança necessária para realização da justiça, o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitem a formação do 

convencimento do juiz, como se verá da análise meritória (CPC, art. 370). 

Nesse sentido vem decidindo a Corte Mato-grossense, verbis: 

“PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA 

PENHORA POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - REJEIÇÃO - CONTRATO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO 

IMPROVIDO. Em sede de embargos à execução é dever do magistrado 

proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver 

necessidade de produção probatória, nos termos do artigo 740 do Código 

de Processo Civil”. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 18316/2004; 3ª CÂMARA CÍVEL; 

j. 02/6/2004). Sobre a mesma ótica é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 

Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o 

direito de defesa da parte, a necessidade da produção de prova deve 

ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu convencimento sobre os 

aspectos decisivos da demanda a antecipação do julgamento é legítima. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. 

TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ 

DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O 

autor se mostra inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que 

tais tributos integram a própria lógica do contrato de concessão e que é 

passível sua transferência aos consumidores. Ademais, não há o 

pagamento das contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento 

da tarifa, em razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Antes de 

adentrar ao mérito, faz-se necessário a análise da preliminar suscitada: 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Conforme afirmado na exordial e confirmado 

pelo morador demandado, a umidade do teto do apartamento decorre de 

infiltração do pavimento de cima, que não pertence a área comum. Ora, 

sendo o apartamento do piso superior que origina a infiltração, portanto 

área privativa, o Condomínio é parte ilegítima. Assim, se há algo a ser 

postulado, é contra o proprietário/morador do apartamento 304, a quem 

pertence. Assim, efetivamente não vejo como ser legítimo o condomínio a 

reparar os danos causados decorrente da infiltração, diferentemente se 

fosse, por exemplo, infiltração da caixa d’água do condomínio ou falta de 

manutenção da estrutura do prédio, o que não é o caso. Nesse sentido 

colaciono os seguintes precedentes: Apelações cíveis. Ação 

indenizatória. Infiltração em unidade edilícia decorrente de vazamento na 

unidade superior. Legitimidade passiva. A prova pericial indica que as 

infiltrações ocorridas no apartamento do demandante são oriundas de 

vazamento da unidade superior à unidade dos demandantes. O 

condomínio edilício é parte passiva ilegítima para responder pelos danos 

de infiltração de unidade edilícia, decorrente de vazamento de outra, cujo 

proprietário é responsável. Inexiste litigância de má-fé no exercício da 

pretensão dirigida à parte passiva ilegítima, comprovado que corresponde 

à verdade dos fatos a ocorrência dos danos alegados. Apelações cíveis 

às quais se nega provimento. (Apelação Cível Nº 70074160920, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, 

Julgado em 12/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO 

CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS. INFILTRAÇÃO NO TERRAÇO DO PRÉDIO. ÁREA 

COMUM DE USO EXCLUSIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 

GUERREADA. Sendo incontroverso nos autos que a infiltração presente 

no apartamento do autor decorre da construção de anexo irregular, por 

parte de outra condômina, sobre o terraço do edifício, não há como se 

imputar ao Condomínio réu a culpa pelos danos sub judice. Hipótese em 

que a prova documental coligida ao feito pelo próprio demandante - dentre 

as quais um laudo pericial feito por profissional por este contratado - 

denota, também, a necessidade de reparo da manta asfáltica existente 

sobre seu apartamento, o que, a teor da Convenção de Condomínio e da 

deliberação em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida ainda no ano de 

2007, é de responsabilidade do próprio condômino que utiliza, de forma 

privativa, a área comum (terraço). Configurada a responsabilidade da 

proprietária do apartamento contíguo ao do autor para responder pelos 

prejuízos e, por conseguinte, a ilegitimidade do Condomínio para figurar no 

polo passivo da lide, impondo-se a manutenção da sentença que julgou 

extinto o feito, sem resolução de mérito, forte no art. 267, VI, do CPC. 

Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70063846729, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Julgado em 25/03/2015) Por outro lado, não vejo má-fé processual 

da autora, porquanto a petição inicial nada traz que possa ser 

considerado temerário. Por fim, desacolho o pedido de gratuidade judiciária 

do Condomínio, porque desacompanhada de dados precisos. Ademais, em 

se tratando de uma coletividade, eventuais despesas poderão ser diluídas 

entre os condôminos. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade passiva do CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA e, por 

conseguinte, Julgo extinta a ação quanto ao mesmo, nos termos do artigo 

485, VI do CPC. Ultrapassa a preliminar suscitada, passo análise do mérito. 

Consoante relatado, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Perdas e Danos c/ pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada, ajuizada por ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de 

CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA e OUTROS, onde alega a autora 

que mora no apartamento n°204, Bloco C do Edifício Residencial Center 

Piazza Verona, o qual foi afetado por vazamento de água oriundo da 

reforma do apartamento de cima, pertencente aos demandados. Sustenta 

que as tratativas de composição amigável com o demandado não se 

concretizaram, mesmo abrindo mão ao direito de reparação por danos 

morais, foram colocadas exigências inconciliáveis do ponto de vista da 

autora. Da análise da contestação, tem-se que é incontroversa a reforma 

realizada pelo requerido e os danos provocados no apartamento da 

autora. Argumenta o demandado que ao tomar conhecimento dos 

problemas, não se esquivou e quis saná-lo rapidamente, o que não foi 

aceito pela requerente, a qual não permitiu que os reparos fossem 

realizados. Desse modo, houve parcial reconhecimento jurídico do pedido, 

visto que demandado não nega o dever de efetuar os reparos pretendidos 

na exordial. Ademais, a parte ré formulou proposta de acordo na audiência 

de conciliação, comportamento compatível com o reconhecimento do 

pedido (art. 487, inc. III alínea “a”, do NCPC). Logo, restando incontroverso 

que os problemas de infiltração ocasionados na residência da autora eram 

decorrentes de vazamento proveniente da unidade edilícia superior, não 

se encontra justificativas suficientes a afastar a sua responsabilidade 

pelos danos e prejuízos causados à condômina do apartamento 204. 

Assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar, a saber, 

comportamento dos demandados, o prejuízo suportado pela autora e o 

nexo de causalidade. Diante de tais circunstancias, incontestavelmente, 

restou caracterizada a ocorrência de dano moral in re ipsa, que dispensa 

a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelos 

graves danos acarretados no imóvel da autora comprovados através das 

fotografias acostadas à inicial, o que ultrapassa o mero dissabor do 

cotidiano. Em relação ao quantum, ao fixar uma indenização de valor ínfimo 

ao ofensor, estar-se-ia dando azo à ocorrência do mesmo episódio por 

mais de uma vez. É claro que a indenização não serve para enriquecer 

ilicitamente a vítima em razão dos danos, mas sim para reparar, de alguma 

forma, os prejuízos decorrentes dos fatos. Não se quer causar grande 

perda ao ofensor, mas sim fazer com que repare os danos causados de 

maneira a querer evitá-los dali em diante. Deve haver uma razoabilidade no 

quantum fixado, de forma que sejam reparados os danos e que o ofensor 

saiba da sua responsabilidade. Nesse sentido, cabe destacar ainda a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 

Malheiros, 4ª edição, p. 102): “Se a ofensa é grave e de repercussão, por 

si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 

lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural (...) o dano moral está in re ipsa; decorre 

inexoravelmente da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que, 

provado o fato, provado está o dano moral”. Comprovado o fato e 

presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios 

elencados, tenho por razoável e proporcional a fixação do dano moral em 
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R$ 8.000,00 (oito mil reais). DA 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 contido na exordial 

comporta deferimento. Na hipótese, identifica-se a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo incontroverso dano ocorrido no apartamento 

da autora em virtude da reforma realizada pelo demandado. São 

esclarecedores os registros fotográficos que mostram, dentre outros, 

infiltração no teto do banheiro e nas paredes, próximo à luminária ali 

existente, o que autoriza cogitar de possível contato com a fiação de 

eletricidade, situação que se evidencia de risco para os moradores do 

apartamento. Além disso, tais registros fotográficos estão encartados no 

relatório técnico de inspeção sanitária (id. 10986121), firmado por fiscal e 

engenheiro sanitário da Prefeitura da Cuiabá, onde constou no item 

“conclusão”: “[...] VII - CONCLUSÃO Em inspeção no estabelecimento 

acima qualificado constatou-se Não conformidades que podem 

comprometer a qualidade de vida e a saúde dos residentes do 

apartamento inspecionados, bem como o risco de acidente, pois a 

ferragem da laje do banheiro da empregada esta aparentemente 

comprometida. Aparentemente todas as não conformidades verificadas 

são de provenientes da manutenção e obras realizadas de forma 

inadequada nas instalações sanitárias e hidráulicas do apartamento 

superior (304) ao inspecionado. [...]” Destarte, o perigo de dano exsurge 

dos defeitos estarem próximo a rede elétrica da residência e sendo 

atestado pelo fiscal e engenheiro sanitário a não conformidade que podem 

comprometer a qualidade de vida e a saúde dos residentes, bem como o 

risco de acidente. Por fim, não se vislumbra na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. DA MULTA POR 

ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Inobstante o não comparecimento 

pessoal da demandada Vitorina Borck de Souza na audiência de 

conciliação, a mesma constituiu procuradora com poderes especiais para 

tanto (id. 12564961), a qual esteve presente no ato, motivo pelo qual não 

se vislumbra o alegado atentado à dignidade da Justiça. Assim dispõe o § 

10 do art. 334 do CPC: “A parte poderá constituir representante, por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.” Sendo 

assim, não há o que falar em fixação da referida multa. DISPOSITIVO: De 

inicio, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que os demandados 

providenciem os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, 

suficientes para fazer cessar as infiltrações e restituir as condições 

estéticas e de habitação, procedendo a instalação adequada do 

ar-condicionado para acabar com a aglomeração de pombos, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de cominação de multa e o 

responsável responder por desobediência. Pelo exposto, nos termos do 

art. 485, VI do CPC, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO 

EXTINTO o feito SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO com relação à requerida 

CONDOMÍNIO CENTER PIAZZA VERONA. CONDENO a Requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) em favor dos procuradores do demandado Condomínio 

Center Piazza Verona, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Além disso, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para: a) 

CONDENAR os demandados na obrigação de fazer, para que providencie 

os consertos necessários em seu imóvel e no da autora, suficientes para 

fazer cessar as infiltrações e restituir as condições estéticas e de 

habitação, procedendo a instalação adequada do ar-condicionado para 

acabar com a aglomeração de pombos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de cominação de multa e o responsável responder por 

desobediência. b) CONDENAR os demandados ao pagamento a título de 

indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data. 

CONDENO ainda os requeridos, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de outubro 

de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERALDO BARROS (ADVOGADO(A))

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027594-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL RÉU: CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. Nota-se que no presente feito foi deferida parcialmente a tutela 

a fim de DETERMINAR que as requeridas procedam com o depósito judicial 

do valor pago pela aquisição do veículo, somados os gastos com o 

veículo, no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa diária. A 

requerida JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA através do petitório de ID n. 15538126, comunicou o 

cumprimento de sua quota parte da liminar. O interposto o recurso da 

empresa SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, foi negada a tutela recursal. No petitório de Id n. 15579175, a 

requerida SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA manifesta discordância quanto a decisão proferida nos autos, 

pugnando pela reconsideração. Na sequência comparece o autor 

noticiando o descumprimento da tutela e pugnando pela aplicação da 

multa. É o relatório. Decido. No decisório inicial, restou determinado que as 

requeridas procedam com o depósito judicial do valor pago pela aquisição 

do veículo, somados os gastos com o veículo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de aplicação de multa diária. Dessa decisão a requerida SAGA 

LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA requer a 

reconsideração. Ocorre que o pedido de reconsideração não tem previsão 

legal, e como tal, não interrompe nem suspende a contagem do prazo para 

interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 
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TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. No mais, nota-se que a requerida interpôs o Recurso de Agravo 

de Instrumento n. 1010797-11.2018.811.0000, que teve pedido de tutela 

recursal negada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, conforme decisão de ID. 

15546020. Portanto se extrai é que a requerida dissimuladamente se furta 

ao cumprimento da decisão liminar e da decisão do Egrégio Tribunal de 

Justiça. A parte foi devidamente intimada para cumprimento da ordem 

exarada sob pena de multa. Dessa forma, aquele que opta por deixar de 

cumprir as decisões exaradas pelo juízo deve se sujeitar as advertências 

impostas, que no caso, diz respeito a fixação de multa diária pelo 

descumprimento. Nesse sentido é o entendimento do Excelentíssimo 

Senhor Desembargador João Ferreira Filho: “ [...] O meu ponto de vista 

hoje, atualizado, é o seguinte: quem resolve soberbamente descumprir 

uma decisão judicial, esperando julgamento ou acreditando que reverterá o 

quadro no julgamento definitivo e não consegue fazê-lo, tem que 

submeter, tem que tomar esse cálice de cicuta até a última gota [...]” O 

requerente através do petitório e documentos de Id n. 15641789, denuncia 

que apenas a requerida JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA efetuou o cumprimento da ordem, 

enquanto os demais requeridos, apesar de devidamente intimada não 

cumpriram a tutela deferida, requerendo seja compelida ao cumprimento da 

obrigação. Diante da informação do descumprimento da ordem judicial 

pelos requeridos CESIO SILVA LEMOS e SAGA LONDON COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e da advertência realizada, arbitro 

multa em desfavor desses, no o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento, nos termos do art. 537, §4º do CPC, com incidência a 

partir da intimação desta decisão. Consigne-se ainda que, caso 

permaneça o descumprimento, os responsáveis serão processados 

criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código 

Penal). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004324-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004324-80.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, qual busca a parte autora a 

satisfação de seu crédito. Considerando que os Embargos à Execução 

foram julgados improcedentes e há nos autos depósito do valor integral do 

débito, a extinção da execução pelo pagamento é medida que se impõe. 

Portanto, declaro satisfeito o pagamento da quantia, e com fulcro no artigo 

924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo, 

determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades 

legais. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em 

favor da autora, para conta informada nos autos. Com relação a 

expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu 

respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui a 

seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Custas e Despesas 

processuais pela executada. Com o trânsito em julgado, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008905-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EMBARGANTE)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings (ADVOGADO(A))

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008905-41.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

EMBARGADO: CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em desfavor de GRINGS 

ADVOCACIA, todos devidamente qualificados nos autos. O embargante 

contesta a execução em apenso argumentando preliminarmente que, a 

inexistência de título hábil, e no mérito aduziu em síntese que, não há que 

se falar em multa tendo em vista que a embargada cumpriu o aviso prévio. 

Por tais razões requer seja providos os Embargos e por consequência 

extinta a execução. Os embargos foram recebidos com a aplicação de 

efeito suspensivo, determinando a intimação da parte embargada para 

apresentar defesa no prazo legal. O Embargado apresentou impugnação, 

alegando em síntese a intempestividade dos Embargos, no mérito rebateu 

as alegações da embargante e pugnou pela improcedência dos Embargos. 

A embargante se manifestou acerca da Impugnação aos Embargos. É o 

relatório. Decido. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO interposto por 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em desfavor 

de GRINGS ADVOCACIA, ambos já devidamente qualificados nos autos. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 

REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Antes de 
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adentrar ao mérito, necessária uma análise das preliminares suscitadas 

pela Embargante. DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Relata a embargante em 

síntese que, o Contrato e o Aditivo não podem ser considerados como 

contratos válidos, visto que preveem o valor da mensalidade mas não 

possuem assinatura de 2 (duas) testemunhas. E considerando que o 

Código de Processo Civil estipula que é titulo extrajudicial “o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, o 

documento que embasa a execução não cumpre os requisitos. No 

presente caso, o objeto da execução se trata de contrato particular, 

referente a Prestação de Serviços Advocatícios, embora ditado no inciso 

III a necessidade da assinatura de 02 (duas) testemunhas, o Art. 24 da Lei 

nº 8.906/94 – Estatuto da Advocacia, regulamenta que o contrato escrito 

que estipular os honorários advocatícios constituem títulos executivos, 

observemos: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o 

contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem 

crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, 

insolvência civil e liquidação extrajudicial. Em que pese o contrato de 

honorários ser válido como título executivo, o mesmo deve ser escrito, 

logo em que pese desnecessária a assinatura de 02 testemunhas, faz-se 

crucial a assinatura das partes contratante e contratada no instrumento. In 

casu, a própria embargante relata que “o referido aditivo, foi assinado pela 

representante legal da Embargada, e ainda por dois diretores executivos 

da embargante, sendo o seu Presidente e seu Diretor Financeiros a época 

do pacto”. Dessa forma, as partes contratante e contratada assinaram o 

instrumento, sendo portanto válido e eficaz. Portanto, AFASTO a 

preliminar. Superada a preliminar, passo a análise do mérito. Relata a 

embargante, em síntese, que inexiste multa contratual tendo em vista ter a 

embargada cumprido o aviso prévio. Pois bem, verifica-se do contrato 

entabulado entre as partes que em caso de rescisão, prevê a Cláusula 12ª 

que “a parte que, pretender rescindir o presente contrato deverá fazê-lo 

com aviso prévio de 02 (dois) meses, e sujeitar-se-á a multa 

compensatória no valor de 02 (duas) vezes, do último valor pago mensal 

dos honorários”. (ID. 12577159 Pág 18). Nota-se, evidente, que a 

preposição "e" exprime adição, portanto, cabia a notificação e o 

pagamento da multa estabelecida em contrato, tendo a embargante optado 

pelo seu inadimplemento. Assim, tendo em vista que a embargante quem 

decidiu rescindir o contrato, é plenamente e contratualmente cabível a 

aplicação de multa no valor de duas vezes o último valor mensal pago 

pelos honorários. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, 

determinando o prosseguimento da execução em apenso até sua total 

satisfação. CONDENO ainda a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento), nos termos do artigo 85, §§ 2.º, do Código de Processo Civil. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, translade-se fotocópia da presente sentença, 

juntando aos autos de execução cód. 1004324-80.2018.8.11.0041 em 

apenso, em seguida caso não haja a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014887-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VILACA VARDASCA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando 

ambas as partes, para COMPARECIMENTO em audiência de conciliação 

designada para o dia 07/12/2018, às 08h00min, que será realizada perante 

a Central de Conciliação. Cuiabá - MT, 18/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020790-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

JESSE PAZ GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CORREIA SALES (RÉU)

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA (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 

ambas as partes para COMPARECIMENTO em audiência de conciliação 

designada para o dia 07/12/2018, às 09h00min, que será realizada perante 

a Central de Conciliação. Cuiabá - MT, 18/10/2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009630-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009630-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALYSSON ANTONIO TROMBIM REQUERIDO: G S 

COMERCIO DE MOTOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA Vistos etc. 

Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/12/2018 às 12h, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018896-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GABRIELA SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018896-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIELA SILVA DE ARAUJO RÉU: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Vistos etc. Deferida a justiça gratuita em sede 

recursal, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 04/12/2018 às 11h, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 
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335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24/09/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012600-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA FORTE - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

CARVAO VILA BELA DISTRIBUIDORA 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 impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 18/10/2018 . Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 5280 Nr: 4129-79.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE CEZÁRIO DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA, DL 

IMOBILIÁRIA LTDA, DSF EMPREENDIMENTOS LTDA

 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: ALÉXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:6675/MT, DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, 

Márcia Cruz Moreira - OAB:4.952/MT, STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501, STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18501/O

 Vistos etc. (...) Diante do exposto, DEFIRO a remoção dos veículos: 

HONDA/CG 125 FAN KS - placa OAX4551, FORD/CARGO 712 - placa 

NJV6785, GM/CHEVROLET D20 CUSTOM – placa GNE0388, 

FORD/ECOSPORT TIT AT 2.0 – placa OBP6083, R/MILTON BRASILIA CA – 

placa NPK0694 e I/VW TIGUAN 2.0 TSI – placa MGZ2606, restringidos via 

Renajud, nomeando-se o exequente para a função de depositário auxiliar 

do juízo, devendo ser tomado seu compromisso quanto às cominações 

legais do encargo assumido. Intime-se o exequente para que apresente o 

endereço onde se encontra os bens. Efetivada a remoção, imediatamente 

realize-se avaliação do bem penhorado. Após a juntada do laudo de 

avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, se 

manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Na oportunidade, 

deve o credor manifestar interesse na adjudicação do bem penhorado ou 

no procedimento denominado “alienação por iniciativa particular” 

regulamentado pelo artigo 880 §1º a 3º do CPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública). (...) Dessa forma, primeiramente, dê-se efetividade 

ao decisório de fls. 1110/1111, expedindo-se o ofício ao BRADESCO VIDA 

– CNPJ 51.990.695/0001-37 para no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

respeito da existência de credito em nome do executado Elizeu Orélio 

Wobeto Camilotti, bem como à HELBOR IMPREENDIMENTOS para que no 

mesmo prazo, informe o número do registro do imóvel em nome do 

executado Diogo Wobeto, referente ao apartamento nº 172 da Torre 2 do 

Edifício Helbor Park Elegance. Tendo em vista a ausência de resposta, 

reitere-se o ofício de fl. 1198, advertindo o responsável que sua inércia 

poderá caracterizar crime de desobediência. No mais, cumpra-se o 

decisório de fls.1110/1111-v e 1304, no que tange a avaliação do bem 

penhorado à fl. 1205. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 831416 Nr: 37095-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTARTIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN 

ARAUJO - OAB:7.946 MT, JOÃO ADELINO MRAES DE ALMEIDA PRADO 

- OAB:220.564/SP, LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN 

- OAB:220.580/SP

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 800285 Nr: 6706-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA ME, 

ELEANDRO BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6.296/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 873256 Nr: 12013-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL SILVANA MOSCHINI ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Moschini Antunes 

Maciel - OAB:17388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para contas indicadas no petitório de 

fls. 254.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128999 Nr: 22592-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PIERAZZO APARECIDO 

DA SILVA - OAB:159771

 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 exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946505 Nr: 58324-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLAYNE MOLINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MENEZES - OAB:17.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 826233 Nr: 32174-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCARO HOTÉIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 875853 Nr: 13996-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ROGÉRIO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS PARA 

POSTOS COBRA EIRELI, LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS JUNIOR TRISTÃO 

BARBOSA - OAB:43295PR

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 437146 Nr: 15225-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E POUPANÇA 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:14547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 798562 Nr: 4951-77.2013.811.0041

 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: CONGREGAÇAO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR NUNES DA CRUZ, LUCIA NUNES DA 

CRUZ, CARLINA NUNES DE OLIVEIRA, TARCILA NUNES DA SILVA, JOSÉ 

GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte autora, embora intimada nada manifestou, 

posto isso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias de andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 920020 Nr: 43458-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXACT SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

ofício da Caixa Econômica, o prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181764 Nr: 28467-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MOACIR DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA VERGÍLIO, VERGILIO 

ASSESSORIA EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGUENEY ALVES DOS REIS - 

OAB:8.324/MT, IVAN SALLES GARCIA - OAB:8557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233234 Nr: 2539-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, LUIZ PICCININ, ROBERTO MOTTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT, 

ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que as partes executadas 

se manifestassem acerca do despacho de fls. 443. 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.: 766692 Nr: 19458-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 

ODONTOLOGICO LTDA - INPEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KUMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/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 exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 348229 Nr: 18537-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSE RUBENS FALBOT - OAB:10.171, VÂNIA REGINA 

MELO FORT - OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153925 Nr: 33471-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, fls. 95, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 400429 Nr: 33144-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DOS MÓVEIS COLCHÕES E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA OLIVEIRA 

CAVALCANTE DE ÁVILA - OAB:13.099/MT, RODRIGO GERALDO 

RIBEIRO DE ARAUJO - OAB:9098/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042283 Nr: 42625-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20536, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Penhora Renajud infrutífera, impulsiono os autos intimando a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777411 Nr: 30776-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte executada, 

motivo pelo qual impulsiono os autos intimando a parte exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1123979 Nr: 20420-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR ARAÚJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 141602 Nr: 25955-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SERRA NOVA DIST. DE PROD. 

ALIM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - 

OAB: 6173/MT, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, JOAQUIM FELIPE 
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SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - 

OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1138166 Nr: 26630-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MESQUITA VERGANI, LUIZ 

CLAUDIO VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar os boletos 

referentes as guias de diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 15528-03.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA ELISA 

LTDA, LAERCIO JOSÉ DE LIMA, EXPEDITO FRANCISCONE, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, AUDREY MARCOS DECCO FRANCISCONI, DÉBORA KÁTIA 

DECCO FRANCISCONI, IARA MONTEIRO FRANCISCONE, JEAN THOMAZ D' 

PÁDUA FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, 

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17.000, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

avaliação dos bens, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 100457 Nr: 14517-36.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FURLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO DA CUNHA, CÉLIA VIEIRA CERPA 

DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/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 180 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.: 1032789 Nr: 37984-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FÉLIX DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/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 exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 337551 Nr: 8356-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉRCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 418421 Nr: 5259-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DUQUE ESTRADA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SANTOS, ELEUDES 

NAZARÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA CHAGAS DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:3708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/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 considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo 

desta Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca 

da resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 40/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122631 Nr: 19889-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 

MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO, CARLOS NUNES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 337551 Nr: 8356-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÉRCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042283 Nr: 42625-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA BARROS BERTHOLDO 

DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20536, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento dos exequentes, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício as 

três ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, solicitação 

sobre a existência de bens em nome do executado.

Por se tratar de informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. 

O gestor certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos.

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das buscas 

acima deferida através dos Sistemas Renajud e Infojud.

Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

oferecer manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.

Quanto a pesquisa de bens imóveis, não tendo a parte demonstrado a 

impossibilidade de fazê-lo por meios próprios, INDEFIRO o pedido, uma vez 

que não cumpre a este Juízo a pratica de atos típicos de parte

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076637 Nr: 58358-27.2015.811.0041

 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: ROGERIO DE ARRUDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1075427 Nr: 57696-63.2015.811.0041

 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: BORRACHAS E EQUIPAMENTOS ELGI LTDA., 

SUDARSAN VARADARAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÍTOR VINÍCIUS BRAGA DE FARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON COSTA MARTINS - 

OAB:343769, LUIS FERNANDO RABELO CHACON - OAB:OAB/SP 

172.927, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:7.304-A/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, intimação da parte autora para manifestar sobre a correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 315273 Nr: 19617-93.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MIKHAIL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SANDOVAL GONÇALVES, ANTÔNIO 

SANDOVAL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/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 impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 151034 Nr: 3185-48.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIN E ARMACHUSKI LTDA, NELSON 

AMILCAR TURIN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU ANSELMINI - 

OAB:81.391/RJ, GUILHERME RODRIGUES DIAS - OAB:OAB/RJ 58.476, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, GISELE RAQUEL 

ZULLI - OAB:10397/MT

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835294 Nr: 40473-68.2013.811.0041

 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: SBARDELLINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFERMAQ COM. DE FERRAGENS E 

MAQUINAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO PIRES VILAS BOAS - 

OAB:154853, EDGAR FADIGA JUNIOR - OAB:141.123/SP

 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 impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 418421 Nr: 5259-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DUQUE ESTRADA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SANTOS, ELEUDES 

NAZARÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA CHAGAS DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:3708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 843, X do NCPC, DEFIRO o pedido 

de fls. 300/305, para declarar a impenhorabilidade do valor penhorado via 

Bacenjud em caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil, por 

tratar-se de valor inferior 40 salários mínimos e determinar o desbloqueio 

da quantia constrita.Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento do 

exequente, determinando que requisite junto a Delegacia da Receita 

Federal por meio do Sistema INFOJUD, as três ultimas declarações do 
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imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS 

INFORMAÇÕES, observando-se o disposto nas Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, em nome dos executados Sr. CARLOS 

ROBERTO SANTOS, CPF: 068.211.541-04, e Sra. ELEUDES NAZARE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 544.905.701-63Por se tratar de 

informações sigilosas, as mesmas não serão juntada aos autos. O gestor 

certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos.Conforme 

determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Infojud.Com as 

informações nos autos, intime-se a parte credora, para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1024396-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO (ADVOGADO(A))

SAULO CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

MARCI FERRI CARVALHO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINO FRIZON (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024396-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO CARVALHO DIAS, MARCI FERRI CARVALHO DIAS RÉU: ADINO 

FRIZON Vistos etc. Trata-se de Ação de Imissão na Posse com Pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta por SAULO CARVALHO DIAS e MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS em face de ADINO FRIZON, todos devidamente 

qualificados nos autos. Narra a parte autora que arremataram o imóvel 

constituído por uma casa situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 112, Bairro 

Jardim Paulista, CEP 78.065-322, Cuiabá-MT, o qual estava disponível em 

Edital de Leilão de nº 0053/2017, ofertado pela Caixa Econômica Federal, 

como item de nº 09 de fls. 14, no valor de R$ 137.445,00 (cento e trinta e 

sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). Aduz tem como data de 

abertura dos envelopes em 27/07/2017, mesma data em que obtiveram 

êxito na arrematação, sendo realizada a efetivação da averbação junto ao 

Cartório de 5º Ofício de Registro de Imóveis em 28/06/2018. Alude que na 

data da compra do imóvel, os mesmos tiveram a informação da existência 

de ação judicial, que terceiro tentava usucapir o imóvel, no entanto mesmo 

assim concordaram com a compra, tendo esperando desde então de 

forma pacífica a decisão judicial no processo de nº 

0013282-48.2016.01.3600, o qual tramitava perante a 3ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, a qual teve julgado 

improcedente o pleito em 05/06/2018. Explana que no processo 

supramencionado, o réu se recusa a desoculpar o imóvel objeto desta 

demanda, mesmo já tendo sido notificado pela CEF – Caixa Econômica 

Federal, da ida do imóvel para o leilão, além de ter sido notificado pelos 

demandantes da compra do imóvel e requerimento de desocupação do 

mesmo, tendo ainda sua ação de pedido de usucapião julgada 

improcedente. Posto isto, requer em sede de antecipação de tutela pela 

determinação de que o demandado proceda com a desocupação do imóvel 

objeto do feito, bem como a imissão na posse em favor dos demandantes, 

ou, alternativamente, a determinação de que o requerido efetue pagamento 

de aluguel aos autores, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 

reais). Com a inicial juntou documentos. No decisório de ID. 14582752 foi 

indeferida a assistência judiciária gratuita, sendo determinada a intimação 

dos autores para que procedessem com o recolhimento das custas 

processuais iniciais, o que foi cumprido conforme petitórios e documentos 

de Ids. 14671991 à 14672255. Ao decisório de ID. 15138518 os 

requerentes foram intimados a comprovarem serem legítimos proprietários 

do imóvel objeto da lide, colacionando aos autos matrícula Atualizada do 

Imóvel. Por meio do petitório e documentos de Ids. 15217273, os autores 

juntam aos autos a Matrícula do Imóvel. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

recebo o feito pelo procedimento comum. Conforme consignado cuida-se 

de Ação de Imissão na Posse com Pedido de Antecipação de Tutela, 

proposta por SAULO CARVALHO DIAS e MARCI FERRI CARVALHO DIAS 

em face de ADINO FRIZON, devidamente qualificados nos autos. Sobre o 

instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Necessário ressalta que a Ação de Imissão na Posse objetiva o 

efetivo exercício da posse, e, o reconhecimento definitivo do direito em 

litígio, sendo que em geral visa à defesa e garantia do domínio. Destina-se 

portanto, à proteção de quem não tem o exercício da posse, mas tem, 

todavia, o direito a ela “juris possidendi”. Sendo isso o que busca os 

requerentes, visto serem os titulares do domínio do imóvel em questão, 

faltando-lhe efetivar este direito, exercendo sua posse. Em uma análise 

sumária da probabilidade do direito, a parte autora demonstrou ter 

adquirido o imóvel em comento, uma vez que juntou aos autos Escritura 

Pública de Promessa de Compra e Venda com Pagamento do Preço de 

Venda a Prazo (ID. 14557725), além disso, trouxe aos feito Matrícula do 

Imóvel em questão (ID. 15217283) restando demonstrada em uma análise 

sumária a probabilidade do direito dos demandantes. Neste ínterim, 

conforme narrado na inicial pela parte reclamante o imóvel em discussão 

neste pleito, é objeto de Ação de Usucapião de nº 

0013282-48.2016.4.01.3600, proposta pelo requerido, a qual ocorreu o 

trâmite perante 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato 

Grosso, tendo sido o pleito autoral julgado improcedente, conforme Cópia 

da Sentença de ID. 14557732. Afere-se ainda que os requerentes 

tentaram solucionar o imbróglio extrajudicialmente, conforme se deneta da 

Notificação Extrajudicial (ID. 14557727) enviada ao reclamado, contudo a 

entrega não restou efetivada, uma vez que o carteiro não foi atendido. O 

perigo de dano por sua vez se mostra no fato de que os requerentes 

estão sendo privados de usar, dispor e gozar do imóvel do qual são 

proprietários, em virtude da posse injusta do requerido. Acerca do tema, 

eis o entendimento desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO 

NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - 

ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEL - PROPRIETÁRIO SEM POSSE - IMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO 

POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A ação de imissão na posse se encontra 

amparada no direito de propriedade, implicando na comprovação da 

propriedade imobiliária, o qual somente se perfaz com o registro do título 

no competente Registro de Imóveis (art. 1.245 do CCB), aliado à 

circunstância de nunca ter gozado ou fruído da posse. A aquisição de 

imóvelem leilão extrajudicial legitima o adquirente a requerer a imissão de 

posse do bom contra terceiro que o ocupa.(Ap 1732/2018, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)destaquei. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que o 

requerido desocupe o imóvel situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 112, 

Bairro Jardim Paulista, CEP 78.065-322, Cuiabá-MT, concedendo à 

requerida o prazo de 15 dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o 

imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. Não 

havendo a desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o 

Mandado de Desocupação Forçada, o qual deve ser cumprido com toda a 

cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de 

Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores 

da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta 

natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda 

física. Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares 

especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da 

Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e 

indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem 

Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a 

Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e 

Comando Geral da Polícia Militar. Nos termos do atual Código de Processo 
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Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 09h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. 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, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003292-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (REQUERENTE)

RENNER PEREIRA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003292-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WANDERLEY IDERLAN PERIM REQUERIDO: DOMANI PRIME 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Vistos etc. Verifica-se que 

a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, uma vez que a parte autora colacionou aos autos 

comprovante de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais), e, 

conforme consulta ao sitio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (anexo), 

restou verificado que referido valor se trata de tão somente à Custas 

Judiciais – Custas e taxas Finais Remanescentes. Posto isto, DETERMINO 

a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda com o devido recolhimento/apresentação das 

custas e taxas judiciárias iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002917-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002917-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELCARO HOTEIS LTDA RÉU: NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI - 

ME Vistos etc. Recolhidas as custas conforme determinação, recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2019 às 

11h00min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 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. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028411-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES (ADVOGADO(A))

JESSICA ALVES GALLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO DENTE LTDA - ME (RÉU)

Desconhecido (RÉU)

CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028411-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA ALVES GALLI RÉU: CENTRO ODONTOLOGICO HOSPITAL DO 

DENTE LTDA - ME, CLINICA ODONTOLOGICA SORRISO POPULAR LTDA - 

ME, DESCONHECIDO Vistos etc. O pedido de assistência judiciária gratuita 

foi indeferido, conforme decisão de ID n° 15377256, determinando o 

recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Observa-se, porém, que a autora comparece por meio de 

petitório de ID n° 15446399 pleiteando reconsideração da decisão. É o 

relatório. Decido. Sabe-se que para insurgência contra decisão judicial só 

há uma via possível, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Neste 

norte, já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/01/2019 às 

09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. 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. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035211-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

JOLIETA DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035211-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOLIETA DA SILVA LARA RÉU: BANCO DAYCOVAL 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 autora 

possui veículo próprio. QCB9890 MT HONDA/CITY LX CVT 2017 2017 

JOLIETA DA SILVA LARA Não No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Ademais, a 

requerente colacionou aos autos Holerites (ID 15920465) a fim de 

comprovar sua renda, renda essa que é consideravelmente superior ao 

da média nacional. Assim, os rendimentos são suficientes para arcar com 

as custas processuais, estas que serão mínimas em virtude do valor 

atribuído a causa. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITA–DECLARAÇÃO DE 

POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – 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 processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade. (SEGUNDACÂMARACÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

DESEMBARGADOR RELATOR: DR MARCIO APARECIDO GUEDES – 

16/12/2016). Destaquei. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032940-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARQUES DO PRADO (REQUERENTE)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032940-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FLAVIA MARQUES DO PRADO REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA Vistos. Trata-se de Ação 

de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel, ajuizada por 

FLAVIA MARQUES DO PRADO em face de RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA e RODOBES INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

348 – SPE LTDA., devidamente qualificados nos autos. A parte autora 

alega que, as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de 

Compra e Venda de Unidade Autônoma, na data de 29 de Julho de 2016, 
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tendo como objeto a Unidade Autônoma nº 1, bloco 03, etapa 01, 

Condomínio Golden Green Residence, localizado a Rua Atenas, esquina 

com Estocolmo, Bairro Senhor dos Passos, Cuiabá – MT, CEP 78048-080, 

no valor de R$ 379.100,00 (trezentos e setenta e nove mil e cem reais). 

Aduz que o pagamento subdividiu-se em duas partes, sendo a primeira no 

valor de R$ 69.100,00 (sessenta e nove mil e cem reais), tendo como 1ª 

parcela a título de sinal no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser 

paga em 30 de julho de 2016, o saldo remanescente de R$ 54.000,00 

(cinquenta e quatro mil reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) vezes com 

parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

cujo primeiro pagamento se deu na data de 20 de agosto de 2016 e as 

demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes ao mês de 

vencimento da primeira parcela. Sustenta que a segunda parte seria 

equivalente ao montante de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), a 

ser financiado pela própria incorporadora mediante aprovação de crédito, 

contudo o financiamento do referido valor não foi aprovado, 

impossibilitando assim o adimplemento do referido valor. Menciona que as 

parcelas pagas do financiamento totalizam o valor de R$ 51.567,96 

(cinquenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), tendo por saldo devedor o importe de R$ 415.910,71 

(quatrocentos e quinze mil novecentos e dez reais e setenta e um 

centavos). Assevera que procurou a requerida através de sua preposta 

Janaina, por telefone, para realizar o distrato, porém não obteve resposta 

da solicitação, sendo somente informada de que seria descontado o 

percentual de 25% do valor efetivamente pago pelo imóvel, além da taxa 

de corretagem e o saldo remanescente seria devolvido de forma 

parcelada a compradora. Salienta que o imóvel ainda não foi entregue, 

sendo assim não há o que se falar em ressarcimento em virtude de 

fruição. Pugna em sede de antecipação de tutela para que seja 

determinada a resolução do contrato e a restituição total e imediata dos 

valores pagos a título de prestação. É o relatório Decido. Conforme 

consignado, trata-se Ação de Resolução de Instrumento de Compra e 

Venda de Imóvel, ajuizada por FLAVIA MARQUES DO PRADO em face de 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA e RODOBES 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 – SPE LTDA., 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido, que estabelece as regras regentes da relação. Portanto, 

aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente 

aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

geram limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Posto isso, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Adiante, 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. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Com efeito, 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 Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de 

Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura (ID 15681219), 

restando inicialmente evidenciada a relação contratual entre as partes. 

Consta nos autos ainda, Demonstrativo de Débitos (ID. 15681220) onde se 

observa os valores pagos junto a demandada, bem como os valores a 

serem pagos. O perigo de dano, por sua vez perfaz em razão de que 

caso não concedida à tutela antecipada, a parte autora terá que continuar 

comprometendo sua renda com o pagamento das parcelas de um bem que 

não mais deseja. 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. Acerca da devolução das quantias pagas, colho a 

jurisprudência do TJ-MT: rescisão DE CONTRATO – PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE imóvel – DESISTENCIA DO comprador – 

CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PREVISÃO EXPRESSA NO 

CONTRATO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – 

RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO EM FACE DO APELANTE – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de valores não dá 

ensejo ao dano moral, sobretudo quando a parte compradora é a 

responsável pela rescisão contratual. Neste contexto, é cabível a rescisão 

do contrato com a devolução dos valores já quitados pelo comprador, com 

a devida retenção de 20% (vinte por cento). Conforme enunciado da 

sumula n. 543 do STJ ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do 

Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 

promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento’. Segundo esposado pelo 

STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de 

incorporação imobiliária, desde que previamente informado. Para os 

beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na 

sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder 

satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (Ap 

25621/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 

15/05/2018). Sendo assim, entende-se que não cabe ao menos na 

presente sede de cognição a determinação da devolução de 100% do 

montante já pago pela reclamante, uma vez que a mesma narra na 

exordial, que em virtude de não ter conseguido contratar financiamento, 

bem como de não ter condições financeiras de adimplir o contrato, 

pretende a rescisão do instrumento. Ademais, consta na Cláusula 6.5, do 

instrumento firmado entre as partes (ID 15681219), que em rescisão por 

solicitação do comprador, será apurada a quantia paga pelo comprador, 

devidamente atualizada, sendo descontado desta quantia o percentual 

equivalente a 25% (vinte e cinco por cento). Outrossim, quanto ao pedido 

de declaração resolução do contrato, tendo em vista se tratar de matéria 

de mérito, não é possível a análise na presente sede de cognição. 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 taxas condominiais que forem consideradas regularmente 

devidas. Feitas essas considerações preenchidos os requisitos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a parte 

requerida PROCEDA com o depósito judicial das quantias pagas pelo autor, 

sendo deduzidos os valores de cláusula penal. Uma vez que a autora não 

tenha mais interesse no imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, 

AUTORIZO desde já que a requerida possa comercializar a terceiros o 

referido imóvel. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 28/01/2018 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 
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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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029386-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU (ADVOGADO(A))

ILIZEU CHOMA (AUTOR(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029386-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILIZEU CHOMA RÉU: FAC EDUCACIONAL LTDA, SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA Vistos etc. Recolhidas as 

custas conforme determinação, recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais, interposta por ILIZEU CHOMA em desfavor de 

FAC EDUCACIONAL LTDA e SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA 

VINCI S/S LTDA - UNIASSELVI, devidamente qualificados nos autos. Narra 

a parte autora que concluiu o curso superior de engenharia de produção 

na FAC Educacional Ltda. , em 19/12/2018, tendo colado grau na data de 

26/02/2018. Aduz que antes do narrado, em 15/12/2017 já havia 

depositado na secretaria acadêmica, todos os documentos respeitantes à 

expedição de seu tão sonhado diploma universitário. Sustenta que após a 

colação de grau, procurou a 1ª requerida a fim de obter maiores 

esclarecimentos sobre a expedição do diploma, sendo esta incapaz de lhe 

informar quando o título acadêmico seria expedido. Alega que em 

05/04/2018, por meio do protocolo de atendimento nº 1467404, reiterou 

formalmente o pedido de expedição do diploma aludido, contudo não 

obteve resposta imediata sobre a data provável da expedição, sendo 

assim procurou o PROCON – CUIABÁ, onde instaurou processo 

administrativo. Elucida que no supramencionado processo a FAC 

Educacional Ltda, apresentou defesa alegando que não detinha autonomia 

universitária para registrar diplomas, e, que tal atribuição caberia a uma 

universidade indicada para tanto, motivo pelo qual incluiu no polo passivo 

da presente demanda a Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci S/S 

Ltda. (UNIASSELVI), tendo em vista que a mesma aparece em todos os 

seus documentos acadêmicos, e que o Regimento Geral prevê sua 

competência para expedir e registrar diplomas, na forma da lei. Alude que 

após o chamado relativo ao protocolo de atendimento nº 1467404, foi 

respondido, mas, novamente não houve nenhuma posição sobre a 

provável data da expedição do diploma, sendo simplesmente informado 

sobre o prazo de validade de 01 (um) ano do certificado de conclusão de 

curso, este recebido na ocasião da colação de grau. Pugna pelo 

deferimento da tutela antecipada para que as requeridas sejam compelidas 

a expedir e registrar seu diploma universitário. Com a inicial juntou 

documentos. É o relatório. Decido. Conforme consignado, trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, 

interposta por ILIZEU CHOMA em desfavor de FAC EDUCACIONAL LTDA e 

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - 

UNIASSELVI, 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, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu o reclamante pleiteia pela expedição e registro de seu 

diploma universitário, uma vez que concluiu o curso superior de 

Engenharia de Produção aos 19/12/2017, tendo colado grau em 

26/02/2018, e até a presente data não foi expedido e registrado seu 

diploma, e consequentemente não lhe foi entregue pela requerida. Em sede 

de cognição sumária, verifica-se a presença da probabilidade de direito, 

uma vez que o demandante colacionou aos autos Certificado de 

Conclusão (ID 15196430) , Declaração de Conclusão de Curso (ID. 

15196442) , corroborando com a alegação de ter cursado, bem como 

concluído o aludido curso, bem como ter colado grau na data de 26 de 

fevereiro de 2018. Ademais, trouxe aos autos Comprovante da entrega 

dos documentos para expedição do certificado (ID 15196417) este datado 

em 15/12/2017, além das solicitações no Portal do Aluno junto a reclamada 

(ID. 15196459). O autor ainda demonstra ainda a tentativa de resolver o 

emblógio de forma administrativa, junto ao Procon (ID. 15196467), contudo 

não obteve êxito. O perigo de dano por sua vez, está caracterizado no 

tocante ao requerente não estar conseguindo se colocar no mercado de 

trabalho específico de sua área de formação, em virtude da falta do 

diploma universitário. Acerca do tema, colho a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA DE 

CURSO SUPERIOR. REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A TUTELA 

ANTECIPADA. PRESENTES. ART. 273 CPC/73. RECURSO DESPROVIDO. I ? 

Insurgiu-se a Agravante em face de decisão singular que determinou a 

entrega de diploma de curso superior à Agravada no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) II ? Os requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela antecipada estão presentes, 

haja vista que a recorrida concluiu o curso superior de tecnologia em 

marketing na instituição Agravada, sendo este um fato incontroverso, no 

entanto, deixou de receber o diploma, que é o documento que formaliza o 

referido fato, e é necessário para diversos fins. III ? A multa aplicada em 

caso de descumprimento não se mostrou desarrazoada e serve ao 

cumprimento da sua função coercitiva. IV ? Recurso conhecido e 

desprovido(TJ-PA - AI: 00047769120148140000 BELÉM, Relator: GLEIDE 

PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2017, 1ª TURMA DE 

DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ENTREGA DO DIPLOMA 

COM ATRASO DE NOVE MESES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR 

FORMAÇÕES PROFISSIONAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA 

PARA DETERMINAR QUE A RÉ ENTREGUE O DIPLOMA DE CONCLUSÃO 

DO CURSO NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 

500,00, CONSOLIDADA EM 10 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS 

ANTE A DESÍDIA DA RÉ E O DESCASO COM O AUTOR. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM SEDE SENTENCIAL R$ 880,00 QUE 

COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006044986, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 28/06/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 

71006044986 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 

28/06/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/07/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA 

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMORA 

INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL 

SUPERIOR. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, QUE EVIDENCIA A 

PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. PRESENTES OS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. PROVIMENTO DO 

RECURSO PARA DETERMINAR, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

QUE A PARTE RÉ PROVIDENCIE A ENTREGA DO DIPLOMA PLEITEADO 

PELA AUTORA, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, SOB PENA DE MULTA A 

SER ARBITRADA PELO JUÍZO A QUO. (TJ-RJ - AI: 

00305568720178190000 RIO DE JANEIRO TRES RIOS 1 VARA, Relator: 
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MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 

02/08/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2017) 

Em caso análogo, eis o entendimento do TJ-MT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA - 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA APRECIAÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE 

DIPLOMA – PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E 

EVENTO DANOSO PRATICADO PELA RÉ - OCORRÊNCIA DE DANO 

MORAL – VALOR A INDENIZAÇÃO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.494/97 – POSSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA (IPCA-E) E 

JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1 – A Justiça Estadual é a competente para 

processar e julgar a ação dirigida contra instituição de ensino vinculada à 

Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, qualificada juridicamente 

como fundação pública estadual. 2 - Ao disponibilizar curso de graduação 

no mercado, a instituição de ensino responsabiliza-se não apenas pela 

prestação dos serviços educacionais contratados, mas também pela 

expedição dos documentos comprobatórios necessários aos alunos, entre 

eles o diploma de conclusão de curso, que permite o exercício da 

profissão, notadamente nos casos em que indispensável registro no 

Conselho de classe. 3 - O atraso exagerado e injustificado de mais de dois 

anos para expedição do diploma, mormente quando configurado empecilho 

ao exercício profissional, enseja dano moral passível de indenização.4 - 

Deve ser mantido o quantum indenizatório, se fixado com observância da 

natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da 

conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes 

envolvidas. 5- Em se tratando de condenação de entidade autárquica, 

dotada de personalidade jurídica de direito público, o valor da indenização 

deve ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), aplicando-se quanto aos juros de mora, os índices da caderneta 

de poupança. (Ap 151275/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - REQUISITOS DO 

ART. 300, DO CPC - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Decisão reformada.1. Não tendo sido analisada a matéria 

suscitada como preliminar – Incompetência da Justiça Estadual – 

Competência da Justiça Federal - pelo Juízo "a quo", encontra-se vedada 

qualquer manifestação nesta seara recursal, sob pena de supressão de 

instância.2. Tendo o agravante demonstrado a existência do perigo de 

dano e do risco ao resultado útil do processo, lastreada nos documentos 

juntados com a inicial, sendo inerente os prejuízos que está sofrendo pela 

ausência do diploma de conclusão de curso superior, é de ser deferida a 

liminar de antecipação de tutela a fim de determinar que a requerida 

expeça e lhe entregue o documento solicitado. SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, 

Publicado no DJE 07/05/2018) Feitas essas considerações, com fulcro no 

art. 300 do CPC DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida efetive a expedição/registro, bem como a entrega do diploma do 

autor, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de fixação de multa. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/01/2019 às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034140-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034140-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO TOSHIO NISHIZAWA RÉU: SOCIEDADE EDUCACIONAL E 

TECNICA LTDA 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 o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

DDR2787 MT FIAT/PALIO WK ADVENTURE 2001 2001 GUSTAVO TOSHIO 

NISHIZAWA Não ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 

de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 
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assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034241-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE DE PAULA MENDONCA FRANQUEIRO, GUILHERME MENDONCA 

FRANQUEIRO RÉU: REINALDO ELIAS DE SOUSA 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: 5 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBV7854 MT TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2016 2017 GUILHERME 

MENDONCA FRANQUEIRO Sim ui-button ui-button OLX4113 MG 

CHEVROLET/CRUZE LT NB 2012 2012 ELAINE DE PAULA M. FRANQUEIRO 

Não ui-button ui-button AUS8391 MT I/HYUNDAI I30 2.0 2011 2012 

GUILHERME MENDONCA FRANQUEIRO Não ui-button ui-button HGR2705 

MG FIAT/PALIO FIRE FLEX 2006 2007 ELAINE DE PAULA M FRANQUEIRO 

Sim ui-button ui-button JZX9389 MT FIAT/PALIO ELX FLEX 2004 2005 

ELAINE PAULA MENDONCA FRANQUEIRO Sim ui-button ui-button Ademais, 

os demandantes sequer juntaram a declaração de hipossuficiência, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, bem como não 

colacionaram 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 
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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 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035210-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSITA VIEIRA DA CUNHA REQUERIDO: CLARO 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. Da análise da exordial 

extrai-se que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao 

disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o 

direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Ademais, denota-se que resta qualificada no polo passivo da 

demanda a empresa NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, no entanto 

junto ao sistema PJe a parte requerida cadastrada se trata da empresa 

CLARO S.A. Feitas essas considerações, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias iniciais, bem como emende a 

inicial esclarecendo a qualificação do polo passivo do feito, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033428-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERANY PESSOA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELA FLORENCIA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033428-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JERANY PESSOA DA SILVA RÉU: TELEFONICA 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. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário 

ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida 

que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não 

é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA 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 
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ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007693-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO (ADVOGADO(A))

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007693-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: ATACADAO 

S.A. Vistos etc. Ao ID: 15544771 as partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes que possuem poderes 

para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código 

de Processo Civil, e via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020880-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

VALDESON 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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020880-31.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDESON DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento 

de seguros em decorrência de acidente de trânsito. Conforme noticiado 

pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na 

pessoa de seu advogado em duas oportunidades não compareceu no 

local designado para realização da perícia médica e não apresentou 

justificativa. Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os 

atos necessários para andamento do processo, provocando o seu 

abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”. No 

caso em tela, a parte autora apesar de intimada não compareceu por duas 

vezes consecutivas para realização da perícia médica, caracterizando 

falta de interesse na ação, e evidente desrespeito ao Princípio da 

Cooperação. Sobre a extinção do feito sem apreciação do mérito por 

abandono da causa pelo autor tem decidido os Tribunais, verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – 

EXTINÇÃO DO FEITO AUSÊNCIA ANDAMENTO NO FEITO/INÉRCIA (CPC, 

ART. 267, III) – POSSIBILIDADE – INTMAÇÃO PESSOAL PATRONO – 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL/PARTE AUTORA REALIZADA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É correta a decisão que 

extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa 

(CPC, art. 267, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não 

cumpre providência de impulso que lhe incumbe exclusivamente.” (TJMT - 

Ap, 103802/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no 

DJE 16/12/2014) negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 

267, III do CPC) – SITUAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL 

CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. É 

correta a decisão que extingue o processo, sem resolução do mérito, por 

abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a parte autora é 

regularmente intimada, mas não cumpre providência de impulso que lhe 

incumbe exclusivamente.” (TJMT - Ap, 31888/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data 

da publicação no DJE 01/12/2014). negritei. “EXECUÇÃO - ABANDONO DA 

CAUSA PELO AUTOR - ARTIGO 267, III, § 1º, DO CPC - ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS LEGAIS - MEDIDA QUE PODE SER REALIZADA DE 

OFÍCIO PELO JULGADOR - Abandonada a causa pela autora, por mais de 
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30 dias, e, tendo sido esta intimada pessoalmente para dar-lhe 

seguimento, permanecendo, porém, inerte, impõe-se seja declarada a 

extinção do processo sem exame do mérito, consoante o disposto no 

inciso III, do artigo 267, do Código de Processo Civil, o que pode se dar de 

ofício, independentemente de requerimento do réu, quando este ainda não 

tiver sido citado.” (TJMG - Ap. Cível nº 472342-0/000 - Rel. Des. Pedro 

Bernardes - DJ 18/02/2006). negritei. Por tudo isso, considerando que é 

interesse da parte pleitear pela produção dos meios de prova pertinentes 

para reconhecimento de seu direito, e restando evidente a desídia da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada. Com relação à expedição do alvará, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 

03.05.2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, 

monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de levantamento de 

depósito condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Sem custas e honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020569-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021762-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ELIDA CRISTINE ROCHA BORGES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1019076-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. P. D. S. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSIENE PIRES ALVES (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: 1019023-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLARICE ANTONIA DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019235-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1019602-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021942-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020678-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LUCILA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

K. A. D. C. R. (REPRESENTADO)

 

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: 1022506-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS NASSARDEN FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032359-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas (ADVOGADO(A))

CLOVIS LUCIO DANTAS (ADVOGADO(A))

LUCIA PINTO ALVES (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento, Indenização por 

Danos Moral, Material com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Lúcia 

Pinto Alves em desfavor de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuária 

do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida e que foi 

surpreendida com a cobrança referente a julho/2018, no valor de R$ 

843,90, sendo R$ 703,75 referente a suposta fiscalização na ligação, o 

qual discorda, e R$ 140,15 de consumo. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja autorizado o depósito judicial de R$ 140,15 

referente ao consumo, e que seja determinado a ré a se abster de 

suspender o fornecimento de água na residência da autora, bem como de 

inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 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 15589073 

que a ré emitiu fatura com vencimento em 13/08/2018 cobrando a suposta 

multa por fiscalização de ligação, juntamente com o consumo, totalizando o 

valor de R$ 843,90, situação que obriga o autor a tal pagamento, 

entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a legalidade da 

dívida. 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 da autora. 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 autorizar a autora a efetuar o depósito do valor de R$ 

140,15 acerca do consumo, no prazo de 24 horas. Determino que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços no 

imóvel da autora, e de inserir o nome dela nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, sobre a dívida aqui discutida, sob pena de multa no 

valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 3.000,00. 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”. 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 23/11/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as custas de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020467-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VALDA NUNES RODRIGUES (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 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: 1020605-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1019089-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THACIO CRISTIANO FERREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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) 
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dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019173-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL PEREIRA ROSA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035749-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035749-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO, VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 

Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035759-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RAONI ANTHUALPA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035759-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAONI ANTHUALPA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035812-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035812-53.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE EXECUTADO: ASSOCIACAO DE 

POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Vistos. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o 

pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para 

oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na forma do 

art. 231 do CPC (art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, 

poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + 

custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, 

acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, 

CPC). Não sendo efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de 

justiça deverá proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). 

Fixo os honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso 

de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente 

para determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, 

do NCPC. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015333-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

OLICIENE EURIPA MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1013272-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035209-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (REQUERENTE)

DANIEL MARTINS (ADVOGADO(A))

ELIZIETE ANTUNES MARTINS (REQUERENTE)

BENEDITA COMINI MARTINS (REQUERENTE)

OZIEL COMINI MARTINS (REQUERENTE)

LAURA ISABELLY ANTUNES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIETE ANTUNES MARTINS OAB - 834.262.052-20 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1035209-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIZIETE ANTUNES MARTINS, GABRIELA ANTUNES DOS SANTOS, OZIEL 

COMINI MARTINS, LAURA ISABELLY ANTUNES MARTINS, BENEDITA 

COMINI MARTINS REPRESENTANTE: ELIZIETE ANTUNES MARTINS 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 16:15horas, para a 

realização da audiência deprecada. Caberá ao advogado da parte que 

arrolou a testemunha intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se a data ao 

juízo deprecante, inclusive para que se dê ciência às 

partes/procuradores. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013240-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CARLOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034316-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

BENEDITA VIEIRA DE SOUZA ANGELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (RÉU)

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (RÉU)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 28/01/2019, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011968-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

MAURICIO AUDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA DE BRITTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PLAY PROJECOES LTDA. (EXECUTADO)

 

Conforme sentença de ID 14873457, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte requerida para que no prazo de 5 (cinco) dias junte aos autos 

comprovante de pagamento do financiamento entabulado no acordo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022687-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR GOES FERREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002426-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000025-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JAILSON FEITOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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 as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017581-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SOBRINHO DE SOUZA (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 do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010340-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANI ABREU DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requeira para, no prazo comum de 15 dias, se manifestar 

sobre o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031686-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IVAN ANTONIO DA SILVA (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 os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034316-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

BENEDITA VIEIRA DE SOUZA ANGELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (RÉU)

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (RÉU)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 28/01/2019, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025145-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE SILVEIRA LEITE (AUTOR(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que apresentasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento administrativo 

com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias sem resposta, 

sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado (Id. 

15230993). É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competia, todavia, ela não comprova a 

realização do prévio requerimento administrativo ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta. Assim, considerando que não foi comprovado 

nos autos a recusa do pagamento administrativo ou que estivesse 

extrapolado o prazo de resposta da seguradora, é certo que a parte 

autora é carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o 

indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035325-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RONALDO NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

W.M LEITE DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035325-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO NUNES DE SOUZA RÉU: W.M LEITE DE OLIVEIRA COMERCIO - 

ME, MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA Visto. Designo o dia 28/01/2019, 

às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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, 17 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006964-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE DA CRUZ PONHE (AUTOR(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 1035325-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RONALDO NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA (RÉU)

W.M LEITE DE OLIVEIRA COMERCIO - ME (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1035325-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO NUNES DE SOUZA RÉU: W.M LEITE DE OLIVEIRA COMERCIO - 

ME, MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA Visto. Designo o dia 28/01/2019, 

às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 
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audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). 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, 17 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010068-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013545-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA (ADVOGADO(A))

MAURICIO GUTERRES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015370-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Visto. Foi determinada a intimação da parte autora para que comprovasse, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tentativa de ingresso na via administrativa, 

cópia do prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o 

decurso do prazo de trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento 

da inicial. Contudo, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada 

para promover atos e diligências que lhe competia, todavia, ela não 

comprova a tentativa de ingresso na via administrativa, o prévio 

requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta. Assim, considerando que não foi comprovado o 

prévio requerimento administrativo com o indeferimento ou o decurso do 

prazo de trinta dias sem resposta, é certo que a parte autora é 

carecedora da ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o 

indeferimento da petição inicial é o que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da 

parte requerida. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do NCPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034486-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034486-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Visto. Designo o dia 28/01/2019, às 

10h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o 

litisconsorte ativo Faeda Advogados Associados S/S para audiência de 

conciliação, com a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista 

no art. 334 NCPC. Cite-se e intime-se, também, a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035408-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES FERRONATO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034486-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

DESPACHO Processo: 1034486-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RODRIGO 

MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RÉU: 

BANCO DO BRASIL S/A Visto. Designo o dia 28/01/2019, às 10h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Cite-se e intime-se o litisconsorte ativo 

Faeda Advogados Associados S/S para audiência de conciliação, com a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 NCPC. 

Cite-se e intime-se, também, a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDMILSON MOTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO DOUGLAS SAMPAIO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030882-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. B. (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 DESPACHO Processo: 1030882-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN MARLON RODRIGUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 

11h12min 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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027099-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027099-26.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATHALIA MEIRA TAVARES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. NATHALIA MEIRA TAVARES DE 

LIMA, 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 26/02/2017, 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 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 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 boletim de ocorrência 

e do laudo do IML. No mérito alega imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 
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pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML e do boletim de ocorrência, estes assuntos 

serão analisados com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

embora constatada a ausência do boletim de ocorrência , sabe-se que 

este não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente 

de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos 

dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE 

OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência 

do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. 

Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o 

sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento juntado comprova 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 26/02/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que NATHALIA DE OLIVEIRA MEIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030882-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. B. (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030882-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUAN 

MARLON RODRIGUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 11h12min 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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 820802 Nr: 27025-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHTC, ÂNGELA TEREZA TOMBORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORREA - OAB:10.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação 

promovida por Julia Hellen Tomborelli Corrêa, representada por sua 

genitora Angela Tereza Tomborelli, em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico. Revogo a liminar concedida às fls. 

56/59.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 6º c/c § 2º, do 

NCPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

justiça gratuita (fl. 59), nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1268881 Nr: 27300-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA PEREIRA ASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

 Analisando a petição de fls. 223/224, verifica-se que realmente o 

processo principal (cód. 758908) retornou para esta instância, o qual, 

inclusive, se encontra concluso e será despacho em conjunto nesta data.

Tornando-se a execução provisória em definitiva, resta desnecessário a 

prestação de caução pela autora/exequente.

Assim, expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento de 

toda quantia disponível nos autos.

 Diante da satisfação da obrigação, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Custas, se houver, pelo executado.

 Proceda-se ao apensamento ao processo de código 758908, 

translade-se cópia deste decisum para o mesmo e arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936840 Nr: 53027-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FRANCISCO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA APARECIDA VIEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Vistos.

 Para melhor análise do pedido de fls. 262/263, intime-se a executara para 

apresentar a parte do extrato bancário que consta a informação do 

bloqueio judicial, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860132 Nr: 1845-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARACELLI SOCORRO PIO, LEANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE MELO 

SOEHN - OAB:OAB/MT 15.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889564 Nr: 22951-91.2014.811.0041

 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: JPAFDS, JOÃO ETERNO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES - OAB:7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346, José Antonio Ignácio Ferreira Ribas - 

OAB:15346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais promovida por João 

Pedro Aparecido Ferraz de Souza de Souza, representado por seu genitor 

João Eterno de Souza em desfavor de Cab Cuiabá S/A Concessionária de 

Serviço, para condenar esta ao pagamento de R$ 60,47 (sessenta reais e 

quarenta e sete centavos), a título de danos materiais (50% de R$ 
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120,95), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo 

desembolso.Condeno o requerido ainda, ao pagamento de danos morais, 

ao autor, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (50% de R$ 

15.000,00), devendo ser corrigido monetariamente, a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso. Considerando que cada litigante foi em 

parte, vencedor e vencido, condeno o autor e o requerido ao pagamento 

de 50% (cinquenta por cento), cada, das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do débito apurado, devidamente atualizado, com fundamento nos artigos 

85, § 2º e 86 do Novo Código de Processo Civil.Contudo, por ser a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possam 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. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de outubro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67209 Nr: 10652-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA - OAB:OAB/MG 107.255, 

PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117, RICARDO BENDITO DUNIZ 

CARVALHO - OAB:10.099-MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 831011 Nr: 36701-97.2013.811.0041

 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: SOCRAM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE OLIVEIRA ARAÚJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 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, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816481 Nr: 22922-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PERCÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253090 Nr: 22151-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto a 

petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18096 Nr: 10148-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ESIO DE LIMA, GERALDA NUNES DE MAGALHÃES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16312/GO

 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 quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 372867 Nr: 9322-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Defiro a pesquisa no Sistema RENAJUD (fl.121) acerca de veículo 

em nome do Executado.

 Se frutífera, intime-se a Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, no prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828397 Nr: 34252-69.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA IBANHES PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, CINEMAIS 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA ALBERNAZ HORTENSI - 

OAB:16086-MT, RAONI LOFRANO - OAB:OAB/SP 299.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO GOMES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

12.036, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, JEAN JOSÉ CLINI - OAB:7942/MT, Oswaldo Pereira 

Cardoso Filho - OAB:, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte ré para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021985 Nr: 32902-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

JACINTO FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503

 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, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1253090 Nr: 22151-58.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto a 

petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779635 Nr: 33118-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

QUIMICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERTINTAS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, PAOLA RISQUES - OAB:18316/O

 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, se manifestar quanto ao 

retorno da carta precatória.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035773-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES (ADVOGADO(A))

LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035773-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. A autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Ocorre 

que, conforme documento apresentado pela autora ID 15991298, 

verifica-se que esta possui valor de renda considerável, ou seja, não se 

enquadra em situação de miserabilidade. Não pode a parte pretender que 

o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade 

real, justificando a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado 

assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

não poder prover aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: 

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - 

Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido 

de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). Assim, diante da 

ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o 

pedido da autora de assistência judiciaria gratuita. Por outro lado, faculto 

ao autor, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, que o pagamento das 

custas judiciais e taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 

no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, 

do CPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, recolha as custas 

iniciais de distribuição ou proceda o recolhimento da primeira parcela, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e as demais no mês subsequente ao primeiro 

pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034646-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO (ADVOGADO(A))

TATIANE TAYRA RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdo Martins Duarte (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Tatiane Tayra Rodrigues Dias em desfavor 

de Valdo Martins Duarte, afirmando que reconhece junto ao réu uma dívida 

no valor de R$ 200, decorrente de um cheque de numeração 000013, do 

Banco Santander do Brasil S.A, o qual retornou por insuficiência de 

fundos, consequentemente teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Requer a consignação do valor, e a concessão da 

tutela de urgência para que sejam determinadas as baixas das restrições. 

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] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela 

autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência 

do pedido, que não se possa aguardar o contraditório, vez que a dívida 

está pendente desde 2016 (Id. 15880733), além disso, necessita de 

melhor análise para verificar se o valor que se pretende consignar é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 148 de 569



suficiente para liquidar a obrigação. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pela autora. No mais, defiro o 

depósito da quantia oferecida que deverá ser efetuado no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 542, § único, CPC). 

Havendo prestações sucessivas, consignada a primeira, poderá o autor 

continuar a depositar as que se forem vencendo, sem qualquer 

formalidade, desde que o faça até 05 (cinco) dias contados da data do 

respectivo vencimento (art. 541, CPC). Após, cite-se a parte ré, no 

endereço informado pelo sistema Infojud, que segue anexo (art. 319, § 1º, 

do NCPC), para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 

dias, contados da juntada ao processo do comprovante de citação (CPC, 

art. 335, III), ciente de que, não contestada esta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007447-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007447-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. WILLIAM LUCAS MARQUES 

CALIXTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Despesas 

Médicas e Suplementares relativo ao Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 18/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento das 

despesas médicas e suplementares, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a falta de nexo causal entre as 

despesas e o acidente comunicado, improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, 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 e manifestação das partes sobre a produção de 

novas provas. 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 18/10/2017. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal 

referente a compra de medicamentos e ao pagamento de tala e 

imobilizador do membro lesionado (ID 12391874 e ID 12391877), 

totalizando a quantia de R$ 792,63 (setecentos e noventa e dois reais e 

sessenta e três centavos), sendo desconsideradas os recibos de ID 

12391845 e ID 12391884, por serem repetidos. 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$ 792,63 (setecentos e noventa e dois reais e 

sessenta e três 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 R$ 792,63 (setecentos e noventa e dois reais e sessenta e 

três centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares 

suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido 
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monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do efetivo 

desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 17 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032849-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

KATIANE COGO DA SILVA (REQUERENTE)

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1032849-72.2018 Vistos. Seguem as informações necessárias ao 

Recurso de Agravo de Instrumento, nº 1011814-82.2018.8.11.0000 - 2ª 

Secretaria da Câmara de Direito Privado, interposto por Katiane Cogo da 

Silva, em desfavor de Iuni Unic Educacional Ltda., digitada em impressa em 

uma lauda, tão somente no anverso. Inicialmente, verifica-se que houve a 

interposição de Embargos de Declaração (Id. 15787556), oposto por 

Katiane Cogo da Silva, aduzindo que a decisão Id. 15749991 é omissa, vez 

que não analisou o pedido de inversão do ônus da prova. 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). Realmente verifica-se a 

existência da omissão apontada, vez que não foi analisado o pedido da 

inversão do ônus da prova. Pois bem. 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 a 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. Com essas considerações, 

ACOLHO os embargos de declaração de ID 15787556, para constar na 

decisão de ID 15749991 que o deferimento do pedido de inversão do ônus 

da prova, com as fundamentação supracitadas. No mais, mantenho a 

decisão agravada por seus próprios fundamentos. Decorrido o prazo para 

a emenda da inicial, certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004861-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES (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: 1004861-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. RODRIGO BORGES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 15/10/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

falta de interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

mérito alega a ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente 

e a lesão, insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência 

de prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, 

pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 
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que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 15/10/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que RODRIGO BORGES, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

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 Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033808-77.2017.8.11.0041
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ELOIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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: 1033808-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON DANIEL SILVA MAGALHAES, ELOIZA DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. EDSON DANIEL 

SILVA MAGALHÃES, menor assistido por sua genitora ELOIZA 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 16/06/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de pressuposto processual 

devido à ausência de assinatura do assistido, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, 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 
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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 ausência de pressuposto processual devido à 

ausência de assinatura do assistido na procuração, verifica-se que foi 

procedida a regularização consoante se depreende do ID 15654915. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16/06/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EDSON DANIEL SILVA 

MAGALHÃES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) 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: 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES (AUTOR(A))

MARIA LUCIA XAVIER PINTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000088-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, MARIA LUCIA XAVIER PINTO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ELSON 

EDUARDO XAVIER GOMES, menor assistido por sua genitora MARIA 

LUCIA XAVIER PINTO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/11/2017, 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 requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de pressuposto processual 

devido à ausência de assinatura do assistido, falta de interesse de agir 

pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo. No mérito impugna os 

documentos ilegíveis, alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao 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 ausência de pressuposto processual devido à 

ausência de assinatura do assistido na procuração, verifica-se que foi 

procedida a regularização consoante se depreende do ID 15424656. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré impugna alguns documentos juntados, alegando 

que estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em 

vista que é possível fazer a leitura destes, podendo constatar que se trata 

de documentação médica. A parte ré alega, ainda, 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 06/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ELSON EDUARDO XAVIER GOMES, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%; do punho esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, 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 
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R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do punho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). b) 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 

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$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

CLERISON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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: 1000908-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLERISON FERREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLERISON FERREIRA 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 29/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 29/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CLERISON FERREIRA DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo 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 

tornozelo direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 18 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004476-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA AZEVEDO PAIVA REPRESENTANTE: LENIRA AZEVEDO DA 

SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANA PAULA AZEVEDO PAIVA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 28/08/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, bem 

como a reembolsar a requerente pelos gastos com despesas médicas e 

suplementares, no valor de R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e 

cinco 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 
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autos, tendo alegado, preliminarmente, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de 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, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização de perícia 

médica e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de falta de interesse processual em 

razão da ausência de prévio pedido administrativo, bem como pela sua 

não comprovação e recusa, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 28/08/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANA PAULA AZEVEDO PAIVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo em grau 

intenso avaliada em 75%; da estrutura pélvica em grau moderado avaliada 

em 50%; do membro inferior esquerdo em grau leve 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%; 50% de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura pélvica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 100%; 50% de 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). b) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais); c) 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 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos); Totalizando mais de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

o valor máximo indenizatório no caso de invalidez permanente é o valor 

mencionado acima. Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas 

médicas e suplementares, verifica-se que a parte autora juntou notas 

fiscais referentes a gastos com despesas médicas, conforme ID 4883503 

Págs. 4 e 5, totalizando a quantia de R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos e 

oitenta e cinco 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$ 2.685,00 (dois 

mil seiscentos e oitenta 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, 

no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização. 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$ 2.685,00 (dois mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais), referente à restituição das despesas 

médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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 
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Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Processo Número: 1012351-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012351-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando que a parte 

autora requereu a desconsideração da petição inicial protocolada 

equivocadamente em nome de terceiro, passo a considerar a peça correta 

de ID 15765030. Assim, tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SÁ, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 30/10/2016, 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, 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, 

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, 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 30/10/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SÁ 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$ 
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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 15% (quinze 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, 

18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010083-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANILDA DOS SANTOS DULTRA OAB - 022.093.745-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1010083-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TAINA DULTRA SANTIAGO REPRESENTANTE: 

GEOVANILDA DOS SANTOS DULTRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. TAINA DULTRA SANTIAGO, 

menor representada por sua genitora GEOVANILDA DOS SANTOS 

DULTRA, 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 10/12/2017, 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, ausência do laudo do IML, bem como carência 

de ação devido à ausência do boletim de ocorrência. No mérito alega 

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. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML e do boletim de ocorrência, 

estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele se confundir. 

No mérito, embora constatada a ausência do boletim de ocorrência, 

sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

MORTE. ACIDENTE OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, 

NO CASO. 1. A ausência do boletim de ocorrência, por si só, não afasta o 

dever de cobertura. Tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre 

o evento morte e o sinistro ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré 

pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) 

(TJ – RS – AC: 70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

de Justiça do dia 29/06/2018) Desse modo, o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

10/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que TAINA 

DULTRA SANTIAGO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 
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admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

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, 18 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016764-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADAIRTON CLEITOS PEREIRA DAS NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016764-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAIRTON CLEITOS PEREIRA DAS NEVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ADAIRTON CLEITOS PEREIRA 

DAS NEVES, 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 28/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, 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, 

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, 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 
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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 28/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ADAIRTON CLEITOS PEREIRA DAS NEVES apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

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 15% (quinze 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, 

18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020510-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA DA COSTA LEITE (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020510-18.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIA LUIZA DA COSTA LEITE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ANTONIA LUIZA 

DA COSTA LEITE, 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 16/10/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório devido, até o valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 
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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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/10/2016. A perícia médica judicial realizada em ANTONIA 

LUIZA DA COSTA LEITE restou prejudicada, tendo o perito informado que 

faltaram exames e laudos que comprovassem a lesão alegada no joelho 

esquerdo. 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 Antonia Luiza 

da Costa Leite 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, 18 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003290-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES DA ROCHA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003290-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO RODRIGUES DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. THIAGO RODRIGUES DA ROCHA, 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 07/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 
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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 atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 07/10/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que THIAGO RODRIGUES DA 

ROCHA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica de residual intensidade avaliada em 10%; do joelho direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); 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 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010405-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDIR LEMES 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010405-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO VALDIR LEMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANTONIO VALDIR LEMES 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 20/12/2017, 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, 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, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 
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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 20/12/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANTONIO VALDIR LEMES DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro 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 ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007696-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

NICANOR LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007696-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NICANOR LIMA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. NICANOR LIMA DE SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

07/12/2017, 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 
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acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 07/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que NICANOR LIMA DE SOUZA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro 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 ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038003-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SILVIA MARIA CORREIA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038003-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA MARIA CORREIA MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. HYGOR AUGUSTO MENDES CORREIA, menor 

representado por sua genitora SILVIA MARIA CORREIA MENDES, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela 

qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a 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, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual 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 24/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

HYGOR AUGUSTO MENDES CORREIA 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 
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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, 18 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021988-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEDA VICARI (ADVOGADO(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

AURELIO LEMES DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SANTA ROSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELDER WILLIAN AZER (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerida, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014013-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. D. O. (EXEQUENTE)

WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

A. D. S. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que a parte Executada protocolou petição 

tempestivamente, no entanto, deixou de pagar o débito e não opôs 

embargos à execução, motivo pelo qual impulsiono o feito para proceder a 

intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar nos 

autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010626-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIETA POUSO MIRANDA (AUTOR(A))

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGINA MIGUEL KALlX (RÉU)

LOURDES KALIX FERRO (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Diante das manifestações das procuradorias Id. ns. 12506077, 12582954, 

12952788, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte autora 

para manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006120-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA DE MOURA (AUTOR(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

ENE PROMOCOES, EVENTOS, BAR E RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 983324 Nr: 15540-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

05/11/2018, às 08 horas, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 970973 Nr: 9711-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOUZA MOTTA, VIRMA CORREA DE 

ROMA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 100, considerando a notícia de acordo entabulado 

entre as partes, determino o cancelamento da hasta pública, datada para 

dia 18/10/2018 às 14:00 horas.

Expeça-se o necessário, após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1306922 Nr: 10084-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATEND LTDA, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO NOVAIS - 

OAB:66.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 83, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerente, assim faço o 

cadastro dos patronos da requerente e encaminho a republicação para 

intimar a requerente nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1169498 Nr: 39951-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INFOAR COMERCIO E SERVIÇOS EM AR 

CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS ANTONIAZI UNGARATO 

- OAB:93.283/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019733-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1019733-33.2017.8.11.0041 – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Aos 17 

de outubro de 2018, às 14h30, estando presente o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza. Aberta à audiência 

constato a ausência de ambas as partes. Conforme requerido pelo autor 

na petição de ID 15976223 foi procedida a pesquisa no INFOJUD, a qual 

declinou como sendo o endereço atual do devedor: “R. MAJOR GAMA, 

NÚMERO 164, BAIRRO DOM AQUINO, CUIABÁ/MT, CEP: 78015-250”. Intimo 

o Bradesco Cartões para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

da guia concernente à diligência do Oficial de Justiça, sob pena de 

extinção. Não cumprido, intime-se pessoalmente para cumprir em 5 dias 

com a mesma admoestação. Transcorrido, concluso para extinção. 

Redesigno a audiência para o dia 20/02/2019 as 17:30. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034328-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO DA SILVA (REQUERIDO)

EDVALDO DA SILVA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034328-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: EDVALDO DA SILVA EIRELI, 

EDVALDO DA SILVA 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 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, 16 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034494-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. DE SOUZA - ACOUGUE - ME (RÉU)

ENILSON NERES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034494-35.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

RÉU: E. N. DE SOUZA - ACOUGUE - ME, ENILSON NERES DE SOUZA 

Vistos. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação do 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998674 Nr: 22882-25.2015.811.0041

 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: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRACARIA E SERRALHERIA QUALITA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro o pleito de fls. 99 apenas quanto aos endereços: Rua 02, Nº 505, 

Bairro Pedra 90, CEP: 78099-010, Rua Primavera, Nº 216, Bairro Bosque 
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da Saúde, CEP: 78050-030 e Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, 

Nº 99, Bairro Jardim Aclimação, CEP: 78050-253, todos nesta cidade.

Assim, expeça-se carta de citação aos endereços acima mencionados.

Em caso de retorno infrutífero, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 773064 Nr: 26194-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE PINHO SILVA - ME, THIAGO DE PINHO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 78, haja vista a pesquisa de endereços de fls. 

48/49.

Ante a ausência de localização dos executados, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Ademais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 344993 Nr: 15078-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO TEIXEIRA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram novo acordo que 

se encontra acostado às fls. 143/147, contudo, constata-se a ausência da 

assinatura do executado, mais precisamente seu advogado, ante o 

contido às fls.147.

 Desta feita, INTIMO as partes para regularização, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761345 Nr: 13807-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALLEZ COMERCIO REPRESENTAÇÕES DE 

RELÓGIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, EDMAR MARIA DA SILVA, ELIUDE 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 83/84, haja vista a pesquisa de 

endereços por meio do sistema infojud realizada às fls. 43/45.

No mais, verifica-se dos autos que o terceiro executado não foi localizado 

até o momento para citação.

Assim, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783643 Nr: 37384-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL OTÁVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em primeiro lugar, junte-se a petição PEA n° 1341776 de 09/10/2018 que 

encontra-se na capa dos autos.

Após, ante o recolhimento de diligência para o Senhor Oficial de Justiça, 

expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço:

RUA C, CASA 36, BAIRRO COLORADO, CEP 78040-000, NESTA CAPITAL.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1101613 Nr: 11161-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA DAVID RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a ausência de localização da requerida, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Empós, concluso para deliberações.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1085183 Nr: 3886-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A. P TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro a busca de endereços pleiteada às fls. 112, procedendo por meio 

do sistema Infoseg, haja vista a pesquisa realizada no sistema Infojud às 

fls. 69/70, ressaltando que esta retornou infrutífera (extrato em anexo).

Assim, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764196 Nr: 16831-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 113, pois não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Senão, vejamos:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias promover ao 

recolhimento das custas de distribuição da missiva, bem como do valor 

relativo à diligência, para posterior distribuição via malote digital, conforme 

determinação de fls. 108.

No mesmo prazo, deverá o exequente indicar bens passíveis de serem 

arrestados ou requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346475 Nr: 16780-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BALBINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:OAB/MT 18.216, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 76 reiterado às fls. 81, pois não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 921 do CPC.

Senão, vejamos:

“ Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os 

embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de 

licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação 

nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)

Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 904008 Nr: 32865-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORY DIEGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a discordância da douta Defensoria Pública acerca do pleito de 

desistência de fls. 105, intimo o Banco para, no prazo de 15 dias acostar 

aos autos o termo do acordo noticiado, sob pena de extinção com 

condenação em honorários advocatícios.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994803 Nr: 20933-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPHE BARROS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:156.187/SP, 

MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20.732 -A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 Vistos.

Da análise da petição de fls. 114/116, verifica-se que mais uma vez, o 

autor pretende a homologação de acordo, contudo sem a regular juntada 

de termo hábil, visto que o mesmo encontra-se sem assinatura do 

requerido.

 Desta feita, INTIMO a Instituição Financeira para, em 15 dias trazer aos 

autos cópia do termo de acordo devidamente assinado pela parte adversa 

e/ou manifeste sua concordância quanto ao mesmo, observando que em 

caso de silêncio, este será homologado e a ação extinta.

Após, certifique-se e faça a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059609 Nr: 50841-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC HYUNDAI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 
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OAB:OAB/PR 39.274, RODRIGO CADERMATORI LISE - OAB:53325

 Vistos, etc.

 Tratam-se os autos de Embargos de Terceiro proposto por Rodrigo 

Doener em face de BMC Hyundai, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo às fls. 192, bem como pugnaram pela 

homologação da avença e SUSPENSÃO da ação até o cumprimento 

integral do acordo.

Posto isso, HOMOLOGO o pacto de vontades firmado entre as partes e a 

renúncia do prazo recursal e, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o seu cumprimento integral.

Outrossim, tendo em vista que a data da última parcela era 02/10/2018, 

intimo o Credor para que se manifeste acerca do cumprimento integral, sob 

pena de anuência tácita e posterior extinção do feito nos termos do art. 

924 do CPC/2015.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1084365 Nr: 3573-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDATL

 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: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vistos etc...

Ante a alteração de posicionamento do juízo, defiro o pleito de fls. 170.

Assim, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Tudo cumprido, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 929809 Nr: 49199-94.2014.811.0041

 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): ADRYELLE ALEXANDRA ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que a partir das fls. 82 o advogado FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ, OAB/MT 22.131-A vem se manifestando nos 

autos, todavia sem instrumento procuratório. De tal sorte, intimo o 

causídico em tela para, no prazo de 15 dias, regularizar sua 

representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento dos 

seus pleitos.

No mais, verifico da certidão de fls. 77 que a ré foi localizada no endereço 

disposto no mandado citatório de fls. 76, todavia o meirinho certificou que 

não foi possível a apreensão do bem (ato ocorrido às fls. 39), o que não 

era objeto do mandado.

De tal sorte, considerando que, por restar comprovado nos autos que a ré 

possui endereço certo, determino a nova expedição de mandado, COM 

FITO UNICAMENTE DE CITAÇÃO DA REQUERIDA.

Para tanto, intimo o Banco, via publicação desta determinação, para no 

prazo de 15 dias efetuar o depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

"Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas."

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799764 Nr: 6192-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, RENATA RIOS 

PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos...

Ante a interposição do Recurso de Apelação as fls. 350/358, devidamente 

contrarrazoado as fls. 397/400v, em face de a sentença que julgou 

improcedente este feito (fls. 345/347), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as nossas homenagens 

e cautelas de praxe.

Ademais, em consonância com o item 337 da CNGC, proceda-se a 

abertura de volume a partir das folhas 401.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1104871 Nr: 12504-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA CRUZ - 

OAB:16.377 MT

 Vistos etc.

Observo que às fls. 107 foi facultado à ré a comprovação de que se 

encontra em situação financeira precária, apta a concessão das 

benesses da assistência judiciária.

Isso porque, apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de 

pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente 

da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, até 

porque a declaração de que trata o referido diploma legal possui 

presunção relativa podendo ser desconsiderada se as evidências do 

processo demonstrarem o contrário.

Ante o decurso do prazo solicitado às fls. 110, sem a comprovação, pela 

parte ré, quanto ao direito em comento, INDEFIRO o pleito.

No mais, ao se ter em vista que às fls. 111/ss o autor exibiu o preço 

auferido com a venda do bem, intimo a requerida para, querendo, 

manifestar-se em 15 dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1056884 Nr: 49508-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 129, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido 

oriundos desta demanda, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido.

Ademais, oficie-se o juízo de Nobres onde há em tramite incidente de 

Busca e Apreensão oriundo desta demanda, conforme informa o autor na 

petição de fls. 128, sobre o deslinde desta ação.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059918 Nr: 51027-91.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, 

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 18.678-A, SIDNEI 

FERREIRA - OAB:253.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID. 129, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via Sistema 

Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse sentido.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1095902 Nr: 8781-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS MARCELO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação de execução precedida de Busca e 

Apreensão formulada por Omni S/A em face de Denis Marcelo da Cruz, 

ambos qualificados.

 O exequente informou o pagamento integral da dívida, requerendo ao final 

a extinção do feito (fls. 72) e liberação da restrição inserida às fls. 41.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida informada às fls. 72, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

formulada por Tratam-se os autos de Ação de execução precedida de 

Busca e Apreensão formulada por OMNI S/A em face de DENIS MARCELO 

DA CRUZ, ambos qualificados, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Após, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, procedo à exclusão da restrição de fls. 41 (extrato em 

anexo).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1130793 Nr: 23324-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 Vistos etc...

Ante o contido às fls.90, encaminhe-se ofício para Secretaria Municipal de 

Transportes.

No mais, junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

PEA 1340527 e, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a 

ser cumprido em ambos os endereços apresentados na inicial.

Após, encaminhe-se o mandado ao DCM para cumprimento, 

observando-se o montante depositado para cumprimento.

Em caso de diligência infrutífera, salienta-se que o processo será 

convertido em execução, como disposto no despacho anterior o no pedido 

de fls.05.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068330 Nr: 54658-43.2015.811.0041

 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: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA DA CRUZ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:OAB/PR 57837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 83/87.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

83/87, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1036922 Nr: 40028-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA DOCE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora juntou nos autos o petitório de fls. 

100/102, indicando um novo endereço, e ao mesmo tempo comprovou o 

pagamento de diligência. Pois bem, ao verificar minuciosamente os autos, 

constatamos às fls. 101/102, a guia de diligência se encontra incompleta, 

ou seja, o bairro não corresponde com o endereço indicado do petitório de 

fls. 100. Desta feita procedo a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 05(cinco)dias comprovar de forma correta o pagamento de 

diligência , dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 829326 Nr: 35141-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVONY PERNET BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

manifestação de fls. 121, dando o regular prossegmento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 411539 Nr: 1508-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FATIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios 

devidos neste autos ao patrono da requerida.

Quanto aos honorários já depositados (extrato em anexo), nos termos do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos 

procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o 

fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação.

 Assim, intimo as partes, via DJE, para que se manifestem em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 434, procedo à 

expedição do necessário Alvará Judicial em favor de CARLOS FREDERICK 

DA SILVA INEZ DE ALMEIDA, CPF Nº 603.893.541-04, CONTA CORRENTE 

Nº 115188-6, AGÊNCIA Nº 2363-9, BANCO DO BRASIL S/A.

Em seguida, em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, 

arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 388908 Nr: 24513-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY MIGUEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 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: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:206.339/SP

 Nos termos do despacho de fls. 399, intimo as partes para, no PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo de fls. 

403/409.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700305 Nr: 34928-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. R. MOREIRA DE SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, PAULO RICARDO FORTUNATO - OAB:4566 

MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação das partes para , no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem 

acerca da certidão do contador à fls. 230, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1143394 Nr: 28851-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FREDERICO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341 - SP

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto aos documentos apresentados pelo Banco, bem como, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781157 Nr: 34737-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA - OAB:11.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional em fase de liquidação/cumprimento 

de sentença.

Com a juntada do laudo de fls. 170/177 a requerente manteve-se inerte, 

razão pela qual a homologação é a medida que se impõe.

 Posto isso e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado às fls. 170/177 e, intimo o Banco, por meio de seus patronos, 

via DJE, para que efetue ao pagamento, devidamente atualizado na data 

do pagamento – fls. 177vº no prazo de 15 dias, sob pena de multa do art. 

523 CPC/2015.

Outrossim, com o decurso do prazo e, tratando-se de direito disponível, 

ARQUIVEM-SE os autos com as formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 172 de 569



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108784 Nr: 14222-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA GUILHERME LOCACAO E 

SERVICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Da análise dos autos constata-se na certidão de fls. 53 que o 

caminhão foi vendido para terceiros, e a representante da requerida não 

sabe onde o bem se encontra.Desta feita, CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69(...)cite-se a executada, expedindo-se o 

mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: Rua dos 

Bem-te-vis, Nº 431, Bairro Parque Ohara, nesta cidade, na pessoa de sua 

representante Ana Maria Guilherme, para pagar o débito devidamente 

atualizado em 03 (três) dias(...)Com efeito, intimo o exequente para, em 15 

dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).No mais, apesar de não ser um múnus do Poder 

Judiciário a perquirição de bens da devedora passíveis de serem 

arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos 

conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior celeridade, 

efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a consequente 

satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos a viabilidade 

da realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis 

de serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem 

prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.Em caso de 

silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793219 Nr: 47309-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o valor apresentado para diligência é insuficiente 

para cumprir com o mandado no Bairro Jardim Liberdade, portanto procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao feito e 

complementar os valores faltantes da diligência para cumprimento dos dois 

mandados, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 418404 Nr: 5250-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA - EPP, LIANA DE LARA 

LEITE, PAULO DOS SANTOS LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:33.407/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Vistos etc.

Ante a documentação que segue a petição de fls. 127/128, proceda-se a 

regularização do polo ativo – ITAPEVA VII, em substituição a Itapeva II e 

desde já faço a anotação do causídico de fls. 128, a quem compete 

acostar instrumento procuratório.

Junte-se a petição que está na contracapa, de 15/10/2018 (PEA n. 

1343032), no qual a segunda executada informa que o valor bloqueado via 

BACENJUD é oriundo de conta de poupança, além de se tratar de verba 

destinada ao custeio de grave tratamento de saúde.

Ao se ter em vista a urgência que o caso requer, e considerando a 

observância ao princípio do contraditório, determino ao Gestor do juízo que 

proceda a intimação da parte credora, por meio de contato telefônico, para 

manifestação no prazo de 48 horas, certificando.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Sem prejuízo, intimo a executada LIANA DE LARA LEITE para regularizar 

sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento 

do seu pleito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 424301 Nr: 8365-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIPPS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS, 

EMILY VIEIRA ANTONETTI, RAFAEL CARVALHO PATATAS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a ausência de localização dos executados, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia nos 

termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

 Empós, intime-se o exequente para manifestar em 15 dias.

Cumprido, conclusos, inclusive, para aplicação do disposto no artigo 921, 

inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 390605 Nr: 25919-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEZO CASTRO BARROS, WEZO CASTRO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 81 reiterado às fls. 82 no que tange à citação via 

correio, pois, apesar de o artigo 247 do CPC não repetir claramente a 

regra da vedação da citação por correio nos processos de execução, ao 

ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável.

 Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias cumprir com 

exatidão a decisão de fls. 67 “(...) intimo a parte exequente para recolher 

as custas de distribuição da missiva, bem como comprovar nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital com fulcro no princípio da celeridade processual (...), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, tendo em vista o AR de fls.80, sem cumprimento, 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106496 Nr: 13178-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, 

JOÃO AUGUSTO BIRKHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por BANCO SANTANDER S/A em face de BIRKHAN ASSESSORIA 

COMERCIAL LTDA e JOÃO AUGUSTO BIRKHAN.

Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo visando a 

liquidação da dívida, pleiteando por sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento integral deste, que ocorrerá em 24/10/2018.

Outrossim, pleiteiam as partes pelo levantamento de alvará judicial em 

favor do Banco Santander do valor bloqueado via Bacenjud, razão pela 

qual, procedo neste momento a transferência do montante.

Com efeito, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução 

nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize 

a necessária vinculação do montante bloqueado às fls. 71/72 (IDs: 

072018000013592200 e 072018000013592315) para posterior liberação 

de alvará judicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades, e determino a SUSPENSÃO do feito até o 

cumprimento do referido, que ocorrerá aos 24/10/2018, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Ademais, como o prazo supra mencionado se esgota em oito dias, 

intime-se o autor para informar seu cumprimento.

Por derradeiro, após a vinculação do montante e a informação acima, 

façam os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 777299 Nr: 30652-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER DIONISIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S.A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos...

Primeiramente constato que há duas paginas com a numeração 76, 

portanto proceda a correção.

Da análise dos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto pelo 

requerido as fls. 102/103v foi provido as fls. 125/128, para reformar a 

sentença, afastando a redução dos juros remuneratórios e o afastamento 

da capitalização de juros. O requerente então apresentou Recurso 

Especial (fls. 148/163), o qual teve seu seguimento negado as fls. 

176/178. Posteriormente o autor interpôs Agravo contra a decisão que 

inadmitiu o prosseguimento do Recurso Especial (fls. 181/186), e esse não 

foi conhecido as fls. 194/194v, bem como houve a mojaroção dos 

honorários advocatícios em desfavor da parte autora para o importe de 

15% sob o valor já arbitrado, observando-se a concessão da justiça 

gratuita.

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955798 Nr: 2931-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CICARONI ALBERICI ME, BRUNO 

CICARONI ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o Banco Bradesco para, no prazo de 15 dias 

indicar os dados bancários da empresa Bruno Cicaroni Alberici ME para 

levantamento do valor indisponibilizado via Bacenjud.

No mesmo prazo, deverá o Banco se manifestar acerca do número do 

contrato constante no termo de acordo de fls. 111, que é diferente do 

número do contrato de fls. 18/30.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818775 Nr: 25095-72.2013.811.0041

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a extinção do feito é medida que se impõe.Nesse sentido:“PROCESSO 

CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ART. 267, III, IV E VI, DO CPC. ABANDONO. 1. Quando o autor, 

mesmo depois de realizada a intimação pessoal e de seu patrono, não 

atende ao comando judicial, a extinção do processo é medida que se 

impõe. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”(TJ-DF - 

APC: 20141310008536 DF 0000827-03.2014.8.07.0017, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 10/12/2014, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2014 . Pág.: 389) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação Revisional, ajuizada por BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S/A em face de GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR, o que 
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faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389376 Nr: 24779-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se a ausência de localização do 

executado, apesar das diversas diligências despendidas nesse sentido.

Desta feita, defiro o pleito de fls. 73 e, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, determino a citação editalícia nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, tudo 

sob pena de extinção do feito.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias depositar o 

valor referente às diligências complementares efetuadas e descritas na 

certidão de fls. 71. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça 

para adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851518 Nr: 54462-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SENA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:23926-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1144500/2018.

Em relação à citação editalícia determinada às fls. 129/130, ante a 

alteração de posicionamento do juízo em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se nos termos do artigo 257, inciso II do 

CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Quanto ao pedido de reversão da conversão em execução, indefiro-a, 

posto sua preclusão.

No entanto, considerando a afirmação da localização do veículo, intimo o 

autor para em 15 dias indicar o endereço onde pode ser encontrado, sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

CUMPRIDO, expeça-se mandado de penhora.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816099 Nr: 22551-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROMANO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT

 Vistos, etc.

Ante a manifestação constante às fls. 204/206 e, com o fito de esclarecer 

as arguições do Banco e pôr fim ao presente feito, remetam-se os autos à 

contadoria do Juízo para que se manifeste acerca dos questionamentos 

da instituição financeira.

Empós, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos para homologação, se for o 

caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1281375 Nr: 2229-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL CONSTRUTORA LTDA, JUVENIL PAULINO DA 

CRUZ, NILDIANE LOPES COELHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias . 

Manifestar-se acerca da impugnação aos embargos à execução de 

fls.44/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1237635 Nr: 17424-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE CASTRILLON DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CASTRILLON DO CARMO 

MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, manifesta-se 

acerca da impugnação aos embargos à execução de fls. 47/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 908772 Nr: 36025-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME UNIÃO LTDA, AYLTON RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A Advogada Odalina Teixeira G da Cunha permaneceu com carga 

dos autos desde 01/08/2018 até 01/10/2018, sendo intimada para 

esclarecer o motivo do descumprimento do prazo legal, preferindo o 

silêncio, portanto, de uma vez por todas, concedo-lhe o prazo de 05 dias, 

para assim proceder, fixando desde já o impedimento de ter vista deste 

fora da secretaria.Verifica-se que o requerido não foi localizado em seu 

endereço por encontrar-se fora da cidade (fls. 106). Desta feita, 

expeça-se mandado de citação por hora certa ao endereço da exordial, 

em observação ao que dispõem os artigos 252 e 253 do CPC:Art. 252. 

Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar.Parágrafo único. Nos condomínios edilícios 
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ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que 

se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência.Art. 253. ,por feita a citação, ainda que o 

citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção 

judiciárias.§ 2o A citação com hora certa será efetivada mesmo que a 

pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou 

se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a 

receber o mandado.§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça 

deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o 

caso, declarando-lhe o nome.§ 4o O oficial de justiça fará constar do 

mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver 

revelia.Para tanto, deverá a parte autora, no prazo de 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado.Após, concluso.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 916482 Nr: 41090-91.2014.811.0041

 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: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA, ROGER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO - OAB:18.771/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

conforme termo de fls. 135/137 pleiteando pela suspensão do feito até seu 

integral cumprimento, o que fora deferido às fls. 155.

Às fls. 157 após o transcorrer do prazo firmado entre as partes o autor 

fora intimado para informar quanto ao seu integral cumprimento, ficando 

salientado que em caso de silêncio o mesmo seria tido como quitado.

Contudo, apesar de intimado e salientado, a parte autora manteve-se 

silente, conforme infere a certidão de fls. 158.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas 

na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem 

de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido".

Desta feita JULGO EXTINTA esta Ação Monitória ajuizada por BRB – 

BANCO BRASILIA S/A em face de EMI-KA ENMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA, GESSI CARMEN ROSTIROLLA e ROGER FERREIRA, o 

que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 797368 Nr: 3742-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, mo prazo de 15(quinze)dias, impugnar a 

manifestação de fls. 138, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429038 Nr: 10409-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimado o credor para depositar as diligências visando a intimação do 

devedor quanto ao montante bloqueado via Bacenjud, deixou de cumprir, 

portanto, procedo o desbloqueio.

Não conheço pleito de fls. 79, haja vista que demonstra total 

desinformação dos atos praticados no caderno processual.

Ademais, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias manifestar-se 

acerca das pesquisas de bens realizadas, sob pena de extinção.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1098911 Nr: 10156-82.2016.811.0041

 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 ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA CARVALHO CASTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Considerando que o AR de fls. 82 foi recebido por terceiro, expeça-se 

carta precatória com prazo de 90 dias, visando a citação da empresa 

requerida (na pessoa de seu representante legal Nicola Carvalho Castro), 

a ser cumprida no endereço: Rua São Domingos, Nº 217, Bairro Santa 

Lucia, Eunápolis-BA.

Para tanto, intimo o requerente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360135 Nr: 30163-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES SCHUSSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AYRTON RODRIGUES 

GOMES - OAB:39992

 Nos termos da decisão de fls. 264/264-verso, procedo a intimação do 

Exequente (Banco) para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se acerca dos documentos carreados pelo Executado às fls. 

272/276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 318019 Nr: 20860-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 
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OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

manifestação de fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99846 Nr: 14184-84.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A/CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO ANTONIO SEBE, SILMARA GALINDO 

SÉBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

148.984, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca de fls. 819/825, dando o regular prossegumento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1225539 Nr: 13295-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES BARBOSA & CIA. LTDA. - ME, JORGE 

RODRIGUES BARBOSA

 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: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

15/26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 428750 Nr: 10289-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE COM. ASS. TEC. P FOTOCOP 

LTDA ME, FERNANDO ESFALCINI, ANTONIO ADALTON FRANCISCHINI, 

EDSON MINCACHE, GONÇALINA DE LIMA MINCACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, mo prazo de 05(cinco) dias, para 

comprovar o pagamento de diligência nos endereço declinado de fls. 

105/105-Verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 434147 Nr: 13315-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTA ANNA LTDA, EDEZIO 

CONSTANTINO COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Considerando o pleito de fls. 99, procedo pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXIX). Com efeito, intimo o exequente 

para que se manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, defiro o 

pleito de fls. 99 e suspendo a presente execução nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.Sem prejuízo, em 

caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1250442 Nr: 21287-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVASSI COMERCIAL LTDA-ME, JULIO CÉSAR 

PEREIRA JÚNIOR

 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 LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 

21/32.

Decisão

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... Da melhor análise dos autos, especialmente dos 

comprovantes de pagamentos acostados pela requerida, verifica-se que 

não restou demonstrado o pagamento da parcela de nº 6 com vencimento 

em 15/03/2018, pois conforme se infere do comprovante de Id: 15810640 - 

Pág. 5, mais precisamente do código de barras, este se refere ao 

pagamento da parcela de nº 7 com vencimento em 15/04/2018, o qual foi 

juntado em duplicidade. Desta feita, independente do alegado pelo autor na 

petição de Id: 15897099, no que se refere a inversão de pagamento com 

amparo na cláusula contratual, constata-se a ausência de prova do 

pagamento apenas da parcela com vencimento em 15/03/2018. Posto isso, 

INTIME-SE A REQUERIDA, via telefone, para em 48 horas proceder a 

juntada do referido comprovante de pagamento em 03/2018, sob pena de 

consolidação da posse em favor do autor. Com efeito, mantenho a 

determinação para que o Banco se abstenha de proceder a retirada do 

bem desta Comarca. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036055-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (AUTOR(A))

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 177 de 569



TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ (RÉU)

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Processo: 1036055-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BANCO TRIANGULO S/A RÉU: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP, 

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ, TANIA MARIA CARDOSO DE LIMA 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco 

Triângulo S/A em face de a interlocutória que fixou a multa de 2% do valor 

da causa em favor do Estado, pela ausência da Instituição na audiência de 

conciliação, alegando que o movimento paredista dos caminhoneiros 

causou grandes transtornos nacionais, inclusive com paralização das 

atividades jurisdicionais, visando garantir a segurança dos servidores, 

que afirmou o desinteresse na audiência de conciliação na exordial, bem 

como, esta foi aplicada no seu grau máximo, sendo impossível acordo 

entre as partes. Os Embargados preferiram o silêncio certidão 

ID.15006820. Inicialmente, o Banco foi regularmente intimado da 

interlocutória ID.n.12025727, da necessidade de que ambas as partes 

requeiram a não ocorrência do ato solene, ou seja, se um assim o faz e o 

outro não, configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em 

vista os novos parâmetros processuais, como preceitua o artigo 334 § 8º 

do CPC., não sendo da competência do juiz, anteceder a possibilidade ou 

não de acordo entre os envolvidos. No que concerne aos problemas 

decorrentes da greve dos caminhoneiros, tenho que a audiência foi 

designada para 30/05/2018, sem nenhuma manifestação do Banco, via 

sistema, o que lhe seria possível, já que sua afirmação é de dificuldade de 

locomoção e não de comunicação, não fazendo a menor prova de que 

esta tenha afetado os causídicos do Banco em se fazerem presentes, 

acrescentando, que a R.Portaria nominada no ID.13645039, foi durante o 

expediente em 24/05/2018, nada tendo a ver com a data supra 

mencionada. Se isso não bastasse, saliento que na audiência se 

encontravam o advogado Edson Crivelatti Luz e o Sr.Pedro Cardoso de 

Lima Medrado, assim, como, este juiz e o servidor designado para esse 

desiderato, portanto, a ilação não lhe socorre. Por fim, considerando o 

valor da causa R$1.231.243,58 em 11/2017 e o silêncio dos Embargados, 

acolho em parte os argumentos do Embargante, somente para reduzir a 

multa a 0,5% do valor da causa em favor do Estado. Desta feita, ACOLHO 

EM PARTE os Embargos de Declaração para modificar a multa do artigo 

334 § 8º do CPC para 0,5% do valor da causa devidamente atualizada em 

favor do Estado. Por fim, intimo as partes para informarem as provas que 

pretendem produzir justificando-as. CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024336-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA (ADVOGADO(A))

EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024336-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc. Por verificar 

que com a impugnação à contestação o autor acostou o documento Id. 

14371374, intimo o réu para querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000297-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

EIDICAR GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000297-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EIDICAR GONCALVES DOS 

SANTOS OLIVEIRA RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Por verificar que na petição Id. 12704538 o autor 

pleiteou pela desistência do curso da ação, considerando que a ré já foi 

citada e inclusive já apresentou contestação, intimo a ré para 

manifestar-se no prazo de 15 dias, salientando que o seu silêncio será 

tido por anuência ao pleito, observando que este é beneficiário da justiça 

gratuita. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15613-32.2015.811.0041 – cod. 983509

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

EXECUTADO(A, S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES e HELIO RUBENS 

PIEROZAN MAGALHÃES

INTIMANDO(A, S): Altair Pierozan Magalhães, Cpf: 40933121920, Rg: 

1503796 SSP PR, casado com Gisele Margarida Zyger Magalhães, cpf 

943.844.959-00; e Helio Rubens Pierozan Magalhães, Cpf: 77676785120, 

Rg: 48938248 SSP PR, casado com Giane Soldatelli Magalhães, cpf 

847.700.581-87.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.040.459,97

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos executados e seus cônjuges, acima 

qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca das 

PENHORAS formalizadas nos autos, dos bens descritos e caracterizados 

nos itens seguintes deste edital.

BEM(S) PENHORADO(S): A) Um imóvel matriculado sob o nº 84.351, livro 

n. 02, folha n. 016, do Cartório do 6ª Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

B) Um apartamento matriculado sob o nº 89.600, livro n. 02, do Cartório do 

2º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT.

C) Uma Carretinha, placa JZR-4452, marca/modelo R/DISNAUTICA TRAN 

CARG 1, ano/fabricação 2004/2004.

D) Uma Lancha, placa JZR-8458, marca/modelo R/DISNAUTICA TRA 

LANCH 1, ano/fabricação 2002/2002.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3729-21.2006.811.0041 – COD. 234531

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A

PARTE RÉQUERIDA: GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA e RODRIGO 

SÉRGIO KULEVICZ e RICARDO JOSÉ KULEVICZ e ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ e RICARDO JOSE 

KULEVICZ JUNIOR e RENATA CRISTINA KULEVICZ

INTIMANDO: Ricardo Jose Kulevicz Junior, Cpf: 59290935120, Rg: 

0601.113-6 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de que foram PENHORADOS os bens descritos 

e caracterizados no item seguinte deste edital, bem como da nomeação do 

executado Ricardo José Kulevicz como depositário fiel dos bens 

penhorados.

BEM PENHORADO: : a) 01 (um) lote de terrenos para construção, sob n° 

08 da quadra 06, situado no Loteamento "Jardim Bela Vista", com área de 

300m2, de frente para a Rua dos Radialistas, situado na zona urbana de 

Rondonópolis/MT, matriculado sob o nº 17.889 no Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT, de propriedade do executado Ricardo José 

Kulevicz; b) 01 (um) lote de terreno para construção, sob n° 09 da quadra 
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06, situado no Loteamento "Jardim Bela Vista", com área de 433,802, de 

frente para a Rua dos Radialistas, situado na zona urbana de 

Rondonópolis/MT, matriculado sob o nº 29.626 no Cartório de Registro de 

Imóveis de Rondonópolis/MT, de propriedade do executado Ricardo José 

Kulevicz.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038833-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035654-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035683-48.2018.8.11.0041

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:

WALTER JOSE ROBERTE BORGES (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035708-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.MOREIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ANA CAROLINE MOREIRA CARVALHO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035717-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031582-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARCIO DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012812-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte autora,postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014206-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem,no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011229-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

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. Cuiabá, 

18.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038519-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011322-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUSA DA SILVA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011188-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A A TROMBIM - ME (EXECUTADO)

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007129-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (RÉU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos id.16004076 e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028141-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA BETETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da ação, que trata de Ação 

de Busca e Apreensão. Após, 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. Cuiabá, 18.10.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025479-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 18.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010536-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NUNES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000848-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

JECKSON VIEIRA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O Executada já foi citado para pagar a dívida e não o fez, 

razão pela qual, desnecessária a intimação para o mesmo ato. Intime-se o 

requerido para declinar seu endereço no prazo legal. Após, deverá o 

autor indicar bens passíveis de penhora no prazo legal e conclusos. 

cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022462-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BONIFACIO DAMACENO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para informar no prazo legal se ocorreu a 

apreensão do bem. Caso positivo, decorrido o prazo de resposta com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Ao contrário, expeça-se 

outro mandado de busca e apreensão a ser cumprido sem custos ao 

autor, devendo o meirinho especificar o valor das custas a ser arcada 

pelo oficial de justiça desidioso. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035836-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (RÉU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (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, 18.0.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011516-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR JULIANO BATISTELLA (EXECUTADO)

B R INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014013-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA COSTA NETO (RÉU)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038008-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JULIO MARCOS LAZZARINI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte requerida tomar conhecimento da certidão de exclusão dos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012774-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS LOBIANCO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029302-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW TANAKA SILVA (EXECUTADO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 804484 Nr: 10947-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBRACAR VEICULOS LTDA ME, JOSE 

RUBENS DE BRITO, MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080281 Nr: 1629-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 785700 Nr: 39569-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, PEDRO RONNY ARGERIN - OAB:4883/MS, 

RICARDO A. DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Vistos, etc.

A desconsideração de pessoa jurídica é aplicada para em caso da 

empresa jurídica não possuir bens suficientes, recair a penhora em nome 

de seus sócios.

Não há como desconsiderar a personalidade da empresa jurídica 

executada para penhora recair em outra empresa com CNPJ diverso. 

Cabera ao autor propor ação própia visando comprovar o alegado.

Assim, deverá indicar bens passíveis de penhora que deverá recair na 

pessoa do executado ou seus sócios.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1110360 Nr: 14803-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEO CATALA JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 Vistos, etc.

Este Juízo está compromissado com a verdade real e quando é alegado 

excesso de execução para que não paire dúvidas sobre o valor 

pretendido necessário se faz elaboração de cálculo pelo Contador do 

Juízo, que diferentemente, do alegado pelo autor é TEM SEMPRE 

compromisso em realizar o ato com observância restrita aos julgados.

O ato de determinar a remessa do feito ao contador para apurar a 

condenação, NÃO É ATO SUSPEITO OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

e, ADVIRTO o advogado da parte autora que qualquer insinuação dos atos 

proferidos por este Juízo deverá fazê-lo em peça própria como determina 

a o CPC e não ficar insinuando em sua peça, qualquer mácula na conduta 

deste Juízo, sob pena de extração de cópias de envio de sua peça ao 

representante do Ministério Público e a OAB/MT, para providências 

cabíveis, administrativas e criminais.

Cabe a este Juízo determinar as provas que entender necessária para se 

chegar a verdade real, sobre o valor real a ser considerado na execução 

de sentença.

Assim, intime-se o requerido e o Contador para manifestar sobre 

impugnação do cálculo de fls.357/369. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação Penhora - Conversão Arresto Em Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Altair Pierozan Magalhães, Cpf: 

40933121920, Rg: 1503796 SSP PR, casado com Gisele Margarida Zyger 

Magalhães, cpf 943.844.959-00; e Helio Rubens Pierozan Magalhães, Cpf: 

77676785120, Rg: 48938248 SSP PR, casado com Giane Soldatelli 

Magalhães, cpf 847.700.581-87.

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 772247 Nr: 25351-49.2012.811.0041

 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: PANTANAL COMÉRCIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Diante do exposto, Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Prestação de Contas. Acolhendo o pedido inicial, nos termos do artigo 

487-I do CPC e Homologo o Laudo Pericial de fls. 1524/1609 e 1637/1649, 

para surtir seus efeitos legais, devendo ser considerado que a parte 

requerida não prestou contas de maneira satisfatória. Via de 

consequência, determino que a parte autora apresente a Prestação de 

Contas em quinze dias, conforme o Laudo homologado, considerando 

apenas movimentos financeiros os documentos acostados pelo 

requeridos e os faltantes, considera-se como não movimentados e não 

contratados. Após, conclusos para homologado e verificar existência de 

saldo credor ou devedor à constituição do título executivo judicial, a 

prestação de contas, como pretendido na inicial.Condeno o Requerido nas 

custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 2.000,00(dois mil reais, atualizados a partir do ajuizamento da 

ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se e havendo manifestação da 

parte autora, conclusos. Ao contrário, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158190 Nr: 35174-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, JOAQUIM 

AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - 

OAB:25.509, WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Pedro de Almeida 
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Pinheiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 25.509/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias relizada em 01.10.2018, ainda não devolvido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 Vistos, etc.

Considerando a satisfação da obrigação pela adjudicação do bem, como 

postulado pelo autor de fl.258, tenho por satisfeita a obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado nos autos. Custas pelo autor, se houver.

Arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828804 Nr: 34652-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. M. FILHO, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Em análise a Impugnação de fls.216/229, verifica-se que a conta da parte 

executada ali indicada, não é exclusiva para recebimento de honorários 

advocatícios.

Segundo, os dois únicos comprovante de recebimentos de honorários 

foram os acostados às fls.227 e 228/229, os demais valores não há 

indícios de tratar de verba alimentar.

Assim, proceda-se a liberação dos respectivos valores e os demais 

penhorado deve ser levantado em favor do credor. Expeça-se alvará.

Após, intime-se o credor para indicar outros bens passíveis de penhora e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1104847 Nr: 12498-66.2016.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIAO EDUARDO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 157190 Nr: 265-38.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS 

MATERIAIS ESPORTIVOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO 

- OAB:25.509, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Pedro de Almeida 

Pinheiro, inscrito na OAB/MT sob o n. 25.509/O, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias relizada em 01.102018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 711670 Nr: 4734-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA ALENCAR - ME, MARIA ROSA 

ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1200906 Nr: 4922-85.2017.811.0041

 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: MARISTELA GIONGO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A, FORDATA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE FORMULA'RIO CONTÍNUOS LTDA, CARLOS CEZAR 

BERTONI, ARI GIONGO, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REZENDE DE ALMEIDA 

- OAB:123.072/RJ, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT 11.210-A, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A/MT, JOAO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474/RJ, Naiamy Zwick - OAB:22.478/O 

MT, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056

 Vistos, etc.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as ao processo principal anunciado na inicial, certificando-se.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Um os fundamentos da decisão foi inexistência de comprovação de 

essencialidade, portanto, o bem não está abrangido pela decisão de 

fls.238/238.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação dos honorários periciais depositados.

Designo início da perícia para o dia 26/10/18 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias, inclusive da Perita nomeada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para providenciar a 

citação da parte requerida ou postular pela conversão da ação em 

Execução, no prazo legal, SEM PRORROGAÇÃO , 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020322-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERSON OSVINO RECH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016949-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. No caso o processo foi julgado em face da informação 

do credor de acordo extrajudicial com pagamento das parcelas em abertas 

e neste sentido foi a sentença. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032231-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SALOMAO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035778-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CONEGUNDES FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029041-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(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, 18.10.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031360-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BARBOSA BRANDAO (AUTOR(A))

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (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, 18.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA HINTZE (ADVOGADO(A))

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida e cumprida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo revogada a liminar determinando a 

restituição do bem e o autor não impugnou o depósito. 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 não discordou do valor. 

Assim, com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do 

contrato firmado. 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. 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, 18.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026801-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REALINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 
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Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017064-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Caio Cesar Cestari Penasso EPP, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Produção Antecipada de 

Provas com Pedido de Liminar contra Banco do Brasil S/A. Preliminarmente 

asseverou que o esgotamento da via administrativa não é requisito para 

se requerer o pedido de exibição de documentos pela seara judicial, mas 

que, mesmo assim, procedeu com a notificação da requerida solicitando a 

exibição e entrega de todos os contratos e extratos firmados desde a 

abertura da conta corrente. Elucidou sobre a possibilidade de 

autocomposição. Sustentou que firmou com a requerida contratos 

bancários com a finalidade de manutenção de sua operacionalidade (conta 

corrente 20.355-6 e agência 8687-8), porém não teve acesso às vias 

desses contratos. Pretende com a ação que a parte requerida apresente 

todos os contratos firmados dos últimos 5 anos e seus respectivos 

extratos, a fim de analisar os valores contratados e cobrados a título de 

operações bancárias. Asseverou sobre o direito e do cabimento da ação 

de produção antecipada de provas no novo CPC e da obrigatoriedade de 

exibição de documentos por parte da requerida. Requereu tutela de 

urgência a exibição dos contratos e extratos bancários. Pugnou pela 

procedência dos pedidos. Juntou documentos nos ids. Num. 13724275 - 

Pág. 1/Num. 13724305 - Pág. 1. A liminar foi concedida nos termos da 

decisão de id. Num. 14219026 - Pág. 1 para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial. A parte requerida apresentou 

contestação (id. Num. 15005312 - Pág. 1/ Pág.8). Fez uma síntese da 

inicial. Preliminarmente asseverou sobre a carência da ação pela falta de 

interesse processual. No mérito sustentou sobre o descabimento da tutela 

de urgência em caráter liminar. Pugnou pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. A parte requerida no id. Num. 15007285 - Pág. 1 

informou sobre a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento e no 

id. Num. 15245670 - Pág. 1 requereu a juntada de documentos nos ids. 

Num. 15245689 - Pág. 1/Num. 15245689 - Pág. 1. A parte autora 

apresentou réplica à contestação nos ids. Num. 15398792 - Pág. 1/Pág.3. 

Rebateu a preliminar trazida na defesa e pugnou pela manutenção dos 

pedidos contidos na inicial. Mais, a parte requerida regularizou a 

representação processual nos ids. Num. 15885943 - Pág. 1/Num. 

15885943 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Produção 

Antecipada de Provas com Pedido de Liminar contra Banco do Brasil S/A. 

Pretende a parte requerente a exibição e entrega de todos os contratos e 

extratos firmados oriundos da sua conta bancária (conta corrente 

20.355-6 e agência 8687-8), dos últimos 5 anos. A parte requerida 

sustentou sobre a carência da ação pela falta de interesse processual e 

asseverou sobre o descabimento da tutela de urgência em caráter liminar. 

Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Considerando 

que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e 

estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Passo à análise 

da preliminar arguida. Quanto à preliminar de carência da ação pela falta 

de interesse processual, não merece guarida, haja vista que a parte 

autora pretende com a presente ação à exibição dos documentos, que 

sustenta não ter sido fornecido, via administrativa, pela parte requerida. 

Desta forma, verifica-se a requerente busca obter informações sobre os 

documentos ditados na inicial, para ter ciência real de seu conteúdo. 

Inclusive a parte requerente antes de vir em juízo, requereu via 

administrativa os documentos requeridos na inicial, conforme se 

depreende no id. Num. 13724297 - Pág. 1/ Num. 13724305 - Pág. 1. Não há 

que se falar em falta de interesse processual. Rejeito a preliminar arguida. 

Em matéria de fundo, a parte autora na sua inicial pretende a exibição de 

todos os contratos firmados dos últimos 5 anos e seus respectivos 

extratos, a fim de analisar os valores contratados e cobrados a título de 

operações bancárias com a requerida. Nota-se que o requerido 

apresentou os documentos postulados na inicial aos ids. Num. 15245689 - 

Pág. 1 / Num. 15245912 - Pág. 10. Vejam que os documentos acostados 

nos autos são suficientes para atendimento da pretensão indicada na 

inicial, reputando satisfeita a obrigação. Conforme se verifica diante dos 

documentos ali colacionados trata-se de documentos referente ao 

Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nr. 444.903.410 

Cédula de Crédito Bancário n. 706806536-1 (id. 15245689 – Pág.1/Pág.16); 

Planilha de Cálculo – BB Giro Empresa Flex (id. 15245689 – Pág.21); 

Cédula de Crédito Bancário nr. 444.903.519 (id. 15245892 – Pág.1/Pág.10); 

Cédula de Crédito Bancário nr. 868.700.497 (id. 15245894 – Pág.1/Pág.13); 

Declaração de renegociação de dívida referente ao contrato nr. 

444.903.519 (id.15245894 – Pág.17/Pág.19); Planilha de Cálculo – 

Renegociação n. Proposta: 868.701.742 / n. Operação: 868.700.497 (id. 

15245894 – Pág.21); Termo de Autorização de bloqueio de limite de crédito 

referente a renegociação de dívida n. 868.700.497 (id. 15245894 – 

Pág.23). Mais, Termo de Adesão ao regulamento do Cartão BNDES (id. 

15245895 – Pág.1/Pág.5); Proposta / Contrato de Abertura de 

Conta-Corrente (id. 15245896 – Pág.1/Pág.2); Termo de Adesão de 

Serviços Pessoa Jurídica (id. 15245896 – Pág.3); Proposta de Seguro (id. 

15245897 – Pág.3); Extratos Bancários do período de agosto/2013 à 

junho/2018 (id. 15245899 - Pág.1/id. 15245909 – Pág.6); Cronograma de 

Reposição Exigível – Operação: 868.700.497 (id. 15245910 – Pág.1/Pág.4); 

Extrato Consolidado da Operação 868.700.497 (id. 15245910 – 

Pág.5/Pág.7); Extrato Consolidado – Operação: 444.903.410 (id. 15245911 

– Pág.1/Pág.2); Cronograma Reposição Exigível – Operação: 444.903.410 

(id. 15245911 – Pág.3); Cronograma Reposição Exigível – Operação: 

444.903.519 (id. 15245912 – Pág.1/Pág.3). Reputa-se satisfeita a 

obrigação. Até porque, a autora fez o pedido de forma genérica e as 

contratações foram acostadas no feito. Verifico que os documentos 

somente foram apresentados após o ingresso da presente ação, sem que 

o requerido demonstrasse que tais documentos teriam sidos entregues 

quando das contratações. Portanto, somente com a concessão de liminar, 

devendo arcar com a sucumbência a parte requerida. Patente é o direito 

do autor na postulação da apresentação do referido documento como 

pretendido. A ação cautelar é meio idôneo para a pretensão postulada 

pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do 

requerido em apresentar tais documentos. Denota-se que estão presentes 

os requisitos legais para acolhimento da inicial. O direito que o consumidor 

tem de ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado 

não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, 

não podendo o seu exercício sofrer impedimentos. Nos termos do art. 399, 

I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda 

ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de 
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exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a 

jurisprudência, senão vejamos: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever 

de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de 

exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por 

conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 

424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”. 

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação 

decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o 

ônus de sucumbência. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Produção Antecipada de Provas com Pedido de Liminar e ACOLHO o 

pedido inicial, julgando satisfeita a obrigação diante dos documentos 

apresentados pelo requerido, com fundamento no que dispõe os artigos 

485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 3.000,00 (Três mil reais) atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030780-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR A 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033430-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (REQUERIDO)

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033430-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS THIAGO FERREIRA DESPACHO Vistos. Esclareço que, o §1 do 

artigo 239 do CPC, é claro ao afirmar que o comparecimento espontâneo 

do Réu, é iniciativa que supre a falta ou nulidade de citação, e do 

respectivo prazo para defesa. Isto posto, INDEFIRO o pedido do Autor (ID 

12478174), sendo que ocorreu manifestação voluntária do Réu, conforme 

depreende o (ID 10503703). Manifeste-se o Autor para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) dias, e em igual prazo, 

manifeste-se acerca da contestação do Réu, caso queira. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033850-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033850-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA ME - ME, JOELMA 

VARANDA DOS SANTOS BARBACENA, JOSE LUCIO BARBACENA 

DESPACHO Vistos. Verifico que não consta nos autos, a guia de custas e 

taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente disposto no artigo 

2º do Provimento 22/2016-CGJ. Isto posto, nos termos do artigo 290 do 

CPC, INTIME-SE o autor, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, com 

a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

CANCELAMENTO da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências. Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATÉA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034124-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDNIR LINO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034124-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: LAUDNIR LINO ROSSI DECISÃO Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034143-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARVALHO DE GOIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034143-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: ANTONIA CARVALHO DE GOIAS DECISÃO 

Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do CPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) 

do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as 
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disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028828-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

ROGERIO CONCEICAO PAULO (ADVOGADO(A))

CLAYTON LUIZ DUARTE BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028828-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLAYTON LUIZ DUARTE 

BATISTA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A DESPACHO 

Vistos. Diante da certidão ID 15800047 redesigno audiência de conciliação 

para o dia 08/11/2018 às 14 horas. Ressalta-se que a redesignação da 

presente audiência não enseja a reabertura do prazo concedido na 

decisão de ID 15149711. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016446-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

ATAIDE NUNES PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016446-62.2017.8.11.0041 AUTOR: ATAIDE NUNES PINTO 

RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. ATHAIDE NUNES PINTO, parte 

devidamente qualificada na inicial, ajuizou a presente Ação de Revisão 

Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Consignação em 

Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar de Manutenção de Posse, 

Exclusão do Nome do Serasa, Cadim e SPC, em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada e representada. Após tramitação regular do feito no Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, após o julgamento da 

exceção de incompetência impetrada pelo Requerido, o feito foi 

encaminhado à Comarca de Cuiabá-MT (ID. 7347205 – págs. 37/39) e 

distribuído a esta Unidade Judiciária. O processo encontra-se apto ao 

julgamento no estado em que se encontra, entretanto, os documentos 

anexados a contestação estão ilegíveis, razão pela qual determino a 

intimação do requerido para em quinze (15) dias trazer aos autos os 

referidos documentos, sobretudo o contrato firmado entre os litigantes, 

sob pena de presumirmos verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo Autor. A SECRETARIA PROMOVA JUNTO AO SISTEMA O 

CADASTRAMENTO DOS PROCURADORES INDICADOS NOS AUTOS. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 31 de maio de 2017 Jorge Iafelice dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021517-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA (ADVOGADO(A))

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021766-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016513-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOSE GIMENES VIA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016513-27.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE GIMENES VIA 

FILHO RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. INDEFIRO o pedido do Autor 

(ID. 12218806), acerca da remessa de valores a estes autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021526-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1021526-07.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [LIMINAR]->EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

(228) POLO ATIVO: Nome: ANDRELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA M, 16, JARDIM LUCIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-465 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: RUA BARÃO 

DE MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78025-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021789-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA CAPOSSOLI DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

TERMO DE PETICIONAMENTO EM PDF PETICIONANTE: BANCO ITAU S/A 

Nos termos do artigo 1º do Ato número 423/CSJT/GP/SG, de 12 de 

novembro de 2013, procedo à juntada, em anexo, de petição em arquivo 

eletrônico, tipo “Portable Document Format” (.pdf), de qualidade padrão 

“PDF-A”, nos termos do artigo 1º, § 2º, inciso II, da Lei nº 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, e em conformidade com o parágrafo único do artigo 

1º. do Ato acima mencionado, sendo que eventuais documentos que a 

instruem também serão anexados

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021789-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA CAPOSSOLI DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1021789-73.2016.8.11.0041 Valor da causa: 

$7,602.04 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA ANGELICA CAPOSSOLI DA CUNHA Endereço: RUA CORONEL 

PEIXOTO, 421, RUA GENERAL VALE, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-100 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: 

ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - SP - CEP: 

08557-105 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855115 Nr: 57595-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA ALVES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ALFA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o Exequente anuiu com o depósito efetuado pelo 

executado (fl.151/152), nos termos do art. 924, II, do CPC, julgo extinta a 

presente execução de sentença.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados a fl.151/152 

em favor do exequente, conforme dados bancários indicados a fl.154.

Custas finais pelo Executado.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452787 Nr: 24814-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO PESARINI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, LINCON MONTEIRO BENITES - OAB:12148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (...). O 

pagamento da obrigação aconteceu com o deposito de fl. 189, 

intempestivamente, como se verifica da certidão de fl. 205. Logo, devido 

os honorários advocatícios e a multa de que trata o citado artigo. Pelo que 

rejeito, sem maiores delongas, a impugnação do banco (fl. 182).Noutro 

giro, constato que os cálculos elaborados pelo Contador Judicial (fl. 196) 

cumprem fielmente o comando judicial que ora se executa. Com a 

ressalva, tão somente, no que diz respeito à inclusão dos honorários 

advocatícios na fase de cumprimento de sentença e a multa pela 

intempestividade do pagamento. Neste sentido, assiste razão o Credor 

(fls. 203-204), de modo que homologo o demonstrativo de calculo 

apresentado pelo Contador (fl.196), isto é, para reconhecer o valor de 

R$6.500,23 como débito principal. Conquanto, acolho os cálculos de fl. 

203, e reconheço como devido pelo banco executado, a titulo de multa de 

10% a quantia de R$650,00 e a titulo de honorários advocatícios a quantia 

R$715,22. Totalizando o quantum debeatur o valor de R$7.867,47. Da 

quantia final (R$7.867,47), EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do Credor, com 

transferência para a conta bancaria indicada a fl. 204 e RESTITUA-SE ao 

Banco o saldo residual. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751887 Nr: 3674-60.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEZIHEL NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT, MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - 

OAB:25620/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP

 DESPACHO

Vistos.

Nos termos do art. 524, § 2 º, do CPC , remetam-se os autos ao 

contabilista do juízo para, no prazo máximo de trinta (30) dias.

Após, manifestem-se às partes, renovando-se então a conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465645 Nr: 33107-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43624, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO HENRIQUE ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:11.638/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 6648-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, 

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEY CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 DESPACHO

 Vistos.

Diante do pedido do Exequente, defiro dilação do prazo de quinze (15) 

dias para o Credor dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1022780 Nr: 33314-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SAKAMOTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6.171

 Vistos.

Cumprida a determinação de fl. 344, o Contador apresentou o 

demonstrativo do débito atualizado (fls. 346-350), sobre o qual se 

oportunizou as Partes (fl. 351).

 Pela parte Credora foi manifestado concordância com a planilha 

atualizada (fl. 352). Por sua vez o Banco manteve-se silente, como se 

verifica (fl. 359).

 Em razão disso homologo os cálculos de fls. 346-350, de consequência, 

determino que se expeça alvará pra levantamento da quantia consignada 

a fl. 306 em favor do Credor, com transferência para a conta bancaria 

indicada a fl. 355.

 Sem prejuízo, intime-se o Banco Executado para, em quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento do débito remanescente no valor de R$61.661,61 (fl. 

350).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 288630 Nr: 9097-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PANTAROTO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA PEREIRA JERÔNIMO - 

OAB:10323, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:9.941-B/MT

 Vistos.

Cumprida a determinação de fl. 344, o Contador apresentou o 

demonstrativo do débito atualizado (fls. 346-350), sobre o qual se 

oportunizou as Partes (fl. 351).

 Pela parte Credora foi manifestado concordância com a planilha 

atualizada (fl. 352). Por sua vez o Banco manteve-se silente, como se 

verifica (fl. 359).

 Em razão disso homologo os cálculos de fls. 346-350, de consequência, 

determino que se expeça alvará pra levantamento da quantia consignada 

a fl. 306 em favor do Credor, com transferência para a conta bancaria 

indicada a fl. 355.

 Sem prejuízo, intime-se o Banco Executado para, em quinze (15) dias, 

efetuar o pagamento do débito remanescente no valor de R$61.661,61 (fl. 

350).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 880757 Nr: 17263-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA 

-ME, AGNELO MARIANO FILHO, IVETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 890539 Nr: 23594-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SABINO MONTEIRO FILHO, RUTH 

MARQUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online no sistema 

RENAJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais endereços dos 

Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 113956 Nr: 3972-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.E.C.M. COOP. DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFEC DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CARAMELOS FERROLI LTDA, 

JOÃO KENNEDY DE OLVIEIRA, GERALDA DE OLIVEIRA FERREIRA, 

LOURENÇO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BAGGIO RICHTER - 

OAB:6873-MT, CRISTIANE TESSARO - OAB:1562-RO, DANIELLE 

TAQUES LEITE - OAB:10.986/MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 

MS, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE 

MORAES - OAB:4053-MT, João Fernandes de Morais - 

OAB:4053/MT, LEANDRO CREDER LEITE LOPES - OAB:9219-MT

 Vistos. Acerca do alegado pelo Exequente às fls. 265-266, certifique a 

Secretaria, promovendo a renovação da intimação, se for o caso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 190 de 569



 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 980631 Nr: 14379-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 463410 Nr: 31697-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

EUNICE DE OLIVEIRA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra a determinação e fl. 84 ou certifique o seu efetivo cumprimento.

Nos termos do §3º, do art. 830 do CPC, “aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo”. Logo, dispensável a conversão do arresto 

em penhora. Contudo, essencial à intimação dos Executados acerca da 

penhora.

Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade, certifique-se a 

intimação dos Devedores sobre a penhora realizada, expedindo o 

necessário, se for o caso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 7923 Nr: 2789-08.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFAZA - AGROINDUSTRIAL FAZENDA 

PROGRESSO LTDA., RAIMUNDO BARROSO SAID, IRACI LUKENCZUK 

SAID, SANDRA REGINA SAID SILVA, ROGÉRIO LÚCIO S. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:17.980-A / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10373-B, DEBORAH REGINA DE ARAÚJO DALTRO GARCIA - OAB:

 Vistos.

O Credor, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos o 

demonstrativo de cálculos atualizado, com a readequação do contrato nos 

parâmetros da Sentença/Acordão prolatada nos autos da ação revisional 

cod. 761293 (apenso).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 404780 Nr: 36589-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO NUNES NETO, LUZIETE MANDUCA 

DE OLIVEIRA NUNES, AGROPASTORIL VALE DO JURIGUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022

 Vistos.

Ante a manifesta discordância do Banco (fls. 250-253) acerca da 

proposta da proposta de dação em pagamento, expeça-se carta 

precatória a Comarca de Pedra Petra/MT., encaminhando os documentos 

necessários para alienação judicial do bem imóvel penhorado nestes 

autos, nos termos do art. 879, II e 881, § 1º, do CPC e art. 1º, II, da Portaria 

n. 12/2014/DF.

 O Gestor da CENTRAL DE PRAÇA e LEILÃO cumpra o que determina o 

art. 886 e 887, do CPC para a realização de hastas públicas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 25078 Nr: 2698-15.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VALE DO XINGÚ LTDA, 

ANTONIO APARECIDO MORONTA, LUIZ ROBERTO FAVARETO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3549-B/MT, SELSO LOPES DE CARVALHO - OAB:3556-B/MT, 

TIAGO CANAN - OAB:9180-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JOÃO AUGUSTO FREITAS GONÇALVES - OAB:7490/MT, 

RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360/MT

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 388-389), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 391.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Cumpra-se a determinação de fl. 387.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1266366 Nr: 26470-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONIR ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 587-593), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 615.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Cumpra-se a decisão de fls. 585-586.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 825576 Nr: 31573-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELICE ALENCASTRO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A, BANCO SANTANDER 

S/A, ALAOR DIAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 351-352), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 356.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento 

1007011-56.2018.11.0000.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 243640 Nr: 12192-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9.439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO 

- OAB:OAB/MT 11.657

 Vistos.

O Banco Executado apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (fl. 226), arguindo excesso de execução, postulando por 

efeito suspensivo.

 O Credor, por sua vez, rebateu com veemência os argumentos do 

impugnante (fls. 228-229).

 Eis um breve apanhado dos autos.

DECIDO.

De imediato, indefiro o pedido de efeito suspensivo, vez que não foi 

cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC.

 Dentre as matérias possíveis de se alegar na impugnação ao cumprimento 

de sentença, o inciso V, do art. 525, §1º, do CPC, prevê o excesso de 

execução, conquanto, o mesmo artigo dispõe em seus §§ 4º e 5º a 

rejeição liminar da impugnação. Vejamos:

 § 4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º - Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, 

se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver 

outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução.

In casu, se observa que o executado optou por simplesmente alegar 

excesso de execução, deixando de cumprir as exigências legais alhures 

citadas em razão disso, a rejeição liminar da impugnação é medida que se 

impõe.

 Dito isso, nos termos dos §§4º e 5º, do art. 525, do CPC REJEITO 

LIMINARMENTE a impugnação apresentada a fl. 226.

 Intime-se o Credor para, em cinco (5) dias, apresentar planilha do débito 

atualizada, a fim de dar prosseguimento do feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786349 Nr: 40238-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, ELIANE LUIZA 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIEELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16.295-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se a parte Devedora Luiz Antônio Possas De Carvalho e Eliane 

Luiza de Carvalho, para pagar a quantia referente aos honorários de 

sucumbência no valor R$14.590,74, indicado pelo Credor a fl. 978, 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 efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 462065 Nr: 30788-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JOSÉ METELLO DE SIQUEIRA, JOSÉ 

AMILCAR BERTHOLINI DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Credor pugna pela exclusão do polo 

passivo do co-Executado José Amilcar Bertholini (fl. 154).

 De modo que HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência do processo executivo formulado pelo Exequente, por 

consequência, extingo a execução no tocante ao referido executado, com 

fulcro no artigo 924, IV, do CPC.

Retifique-se o polo passivo promovendo a exclusão de José Amilcar 

Bertholini.

 A despeito do pedido de penhora sobre a restituição do imposto de renda 

(fl. 154), de plano indefiro.

 Afinal, a possibilidade de penhora do credito correspondente à restituição 

do imposto de renda possui exceção, isto é, quando se caracteriza a sua 

natureza alimentar.

 In casu o próprio banco informa que almeja a penhora da restituição de 

imposto de renda do devedor Allan Jose Metello de Siqueira por ele ocupar 

função de servidor publico federal, logo, o valor recebido a titulo de 

imposto de renda torna impenhorável.

 O Credor, em dez (10) dias, de prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção pela inexistência

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442943 Nr: 18780-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO FRANCISCO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS TAVARES TRANNIN - 

OAB:OAB 18.802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.

Dispensada a expedição de alvará, tendo em vista que o valor bloqueado 

a fl. 148 foi desbloqueado a fl. 163.

 Considerando que o ITAÚ UNIBANCO S.A., passou a postular nos autos a 

partir da impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 118) e ante a 

informação acerca da incorporação da BFB LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL., determino que se retifique o polo passivo 

da execução a fim de constar como executado ITAÚ UNIBANCO S.A - 

CNPJ: 60.701190/0001-04.

 Realizadas as alterações cadastrais, inclusive, dos advogados 

constituídos, intime-se o ITAÚ UNIBANCO S.A., na pessoa do advogado 

constituído para pagar a quantia indicada pelo credor às fls. 168-171, 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 efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 379706 Nr: 15504-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO RODRIGUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15138

 Vistos.

Apresentada impugnação a penhora de valores (fls. 108-111) intime-se o 

Credor para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

 Em seguida, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23489 Nr: 7065-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos.

Ante a informação de fl. 455, noticiando sobre incorporação do Banco 

Noroeste Leasing - Arrendamento Mercantil S.A., pelo banco sucessor 

Banco Santander S.A., intime-se a parte Exequente para, no prazo de 

cinco (5) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela regularização do polo passivo da demanda, indicando os 

dados cadastrais da parte e apresentando o demonstrativo do débito 

exequendo, cumprindo, desta forma, o disposto nos do artigos 523 e 524, 

do CPC, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 786415 Nr: 40308-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

SEMEAR S/A, BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 Vistos.

Cumprida a exigência de que trata o art. 525, §6º, do CPC (deposito - fl. 

484) atribuo efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 Considerando a divergência das Partes ao quantum debeatur remetam-se 

os autos a contadoria judicial, para que elabore cálculos atendendo os 

parâmetros da sentença e acordão, se for o caso, em dez (10) dias.

 Vindo os cálculos, oportunizem, prazo de cinco (5) dias, às Partes, 

decorrido o prazo assinalado certifique-se e retornem conclusos para 

deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776482 Nr: 29800-50.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844

 Vistos.Trata-se de ação e obrigação de fazer em fase de cumprimento de 

sentença (decisão fl. 103), na qual o executado noticia sobre a falência 

decretada perante a 2ª Vara De Falências e Recuperação Judicial de São 

Paulo/SP (fls. 105-111) razão pela qual informa que, querendo, o Credor 

habilite-se no juízo falimentar. É o breve relatório.Decido.Considerando a 

existência de plano de recuperação da parte Executada BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, seu patrimônio fica sujeito a tal proposta, sendo 

necessário que o juiz que decretou a falência avalie quais medidas de 

constrição e expropriação de bens destes comprometerá o cumprimento 

do acordo efetuado. (...) Por essa razão e em se tratando de processo em 

fase de cumprimento de sentença intime-se o Credor para, querendo, 

habilite seu crédito no juízo que decretou a falência do executado. 

Assinalo prazo de cinco (5) dias, para que o Credor, querendo, promova a 

extração de cópias necessárias. Decorrido o prazo, ARQUIVEM-SE os 

autos. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 3974-71.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 

LTDA, WANDER MARCIO DO AMARAL CERZOSIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se a CERTIDÃO DE CRÉDITO a fim de possibilitar ao Credor às 

medidas restritivas cabíveis (art. 828, do CPC).
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 Observo que no decorrer da presente execução foram adotadas 

inúmeras tentativas de penhora de valores via sistema Bacenjud, 

consultas sobre bens moveis (veículos), via sistema Renajud e pesquisa 

de rendimentos e bens, por intermédio do sistema da Receita Federal 

(Infojud), restando todas as medidas sem sucesso.

 Diante desse quadro desolador, indefiro o pedido do credor de nova 

realização de pesquisas e assinalo prazo de 05 (cinco) dias para que o 

Credor indique bens passiveis de penhora a satisfação da execução, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA INEXISTENCIA DE BENS.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 14445 Nr: 1117-91.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTIN IMPORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, AROLDO FERNANDES DA LUZ - OAB:9492, ETEL DE 

OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:61079/RS, FÁBIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 

RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114, LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 1363-1365), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 1377.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Cumpra-se a determinação de fl. 1362.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 734458 Nr: 30755-18.2011.811.0041

 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: DONATILA FERREIRA DE MORAES

 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: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 798 do CPC, incumbe ao exequente requerer a 

execução da sentença e instruí-la com o demonstrativo de débito 

atualizado.

INTIME-SE o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos em caso de 

decurso do prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1150619 Nr: 31989-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANICE BENEDITA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pleiteia o autor às fls. 74/75verso pela intimação do réu para indicar o 

nome e endereço do terceiro para quem alienou o veículo, sob pena de 

obstrução da justiça, em caso de recusa.

Preliminarmente, verifico das diligências realizadas pelos oficiais de justiça 

ao endereço do réu, que não foi realizado a citação do referido, conforme 

se verifica às fls. 39, 51 e 68.

1. Assim, determino que se expeça mandado de citação e intimação do 

réu, nos termos da decisão de fl. 24/24verso, bem como para que indique 

o endereço e nome do terceiro que alienou o veículo, sob pena da recusa 

ser considerado como ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízos 

das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, além de aplicação de 

multa de até 20% do valor da causa.

 2. Informado, deverá ser expedido mandado de busca e apreensão do 

bem.

3. Ante a informação pelo oficial de justiça de diligências pendentes 

pagamento (fl. 51), INTIME-SE o autor para proceder com o pagamento das 

referidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761276 Nr: 13728-85.2012.811.0041

 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): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor do débito 

indicado às fls. 114verso/116, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 344474 Nr: 14957-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSÉ GERALDO 

CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, PAULO CESAR SCHMIDT - OAB:9.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos.

Trata-se de pedido de execução de multa cominatória fixada na decisão 

de fl. 522-vol. III pelos exequentes Bernardina Jovanil da Rocha e José 

Geraldo Carreiro da Rocha.

 Ante a ausência de demonstrativo do débito que se requer o pagamento à 

fl. 664/665, INTIMEM-SE os exequentes para a referida providência no 

prazo 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798046 Nr: 4434-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SÉRGIO AMORIM DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RICHARD DECKER 

NETO - OAB:4965/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

juntar o demonstrativo do débito atualizado, posto que o último 

apresentado data de outubro de 2017 (fl. 212), portanto, já defasado.

Atendida a providência, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 306540 Nr: 15974-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Ante a concordância pelas partes (fl. 94 e 95) com o cálculo apresentado 

pelo contado judicial à fl. 92, HOMOLOGO-O e DEFIRO o pedido de 

penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do 

devedor/executado, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, bem como 

a sua indisponibilidade, havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, 

para garantia da satisfação do débito atualizado indicado à fl. 92.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 328114 Nr: 952-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JORGE TAQUES, 

MARIA DAS GRAÇAS LEMES TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CORREA DE MORAES 

- OAB:OAB/MT 6.664

 Vistos.

REITERO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome dos devedores/executados, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, 

nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito 

atualizado indicado pelo exequente às fls. 357verso/359verso.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executados INTIMADOS da referida penhora, bem como para, 

querendo, oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 

3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 713062 Nr: 5773-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEIXO GLADKI PETERNKO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN PAGLIARINI - 

OAB:8.400-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos.

1. Ante o inadimplemento voluntário da obrigação pelo executado, 

conforme certidão de fl. 86, DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do devedor/executado, por meio 

do sistema eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, 

havendo ativos, nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da 

satisfação do débito indicado pelo exequente à fl. 50.

 2. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

os executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecerem impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do 

CPC).

 3. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 4. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24974 Nr: 8988-07.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEODOZIA BORGES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da devedora/executada, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, 

nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito 

atualizado indicado pelo exequente às fls. 357verso/359verso.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

a executada INTIMADA da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059706 Nr: 50917-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o exequente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
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juntar o demonstrativo do débito atualizado, posto que o último 

apresentado data de novembro de 2017 (fl. 56), portanto, já defasado.

Atendida a providência, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 121129 Nr: 910-63.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BRANDT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, LEANDRO REYS TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, VALTENIR QUEIROZ DOS 

SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iolanda Alves Dias 

Gargaglione - OAB:5292

 Vistos.

DEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira em nome do devedor/executado, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, bem como a sua indisponibilidade, havendo ativos, 

nos termos do art. 854 do CPC, para garantia da satisfação do débito 

atualizado indicado pelo exequente à fl. 130verso.

 1. Havendo ativos, a quantia constritada deverá ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo 

executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 015/2012/TP e 

o executado INTIMADO da referida penhora, bem como para, querendo, 

oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 2. RESTANDO infrutífera a medida constritiva, deve o credor indicar bens 

que satisfaça a execução, em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito por inexistência de bens penhoráveis.

 3. Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 745237 Nr: 42358-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V. FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM PIRES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 8º e 9º da Resolução CONTRAN nº. 320 de 05 de junho 

de 2009, a responsabilidade pela baixa de restrição decorrente de 

alienação fiduciária é inteira e exclusiva das Instituições Financeiras 

credoras, as quais, inclusive, são responsáveis civilmente pela demora 

imotivada da referida baixa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 232.

INTIME-SE a autora da presente decisão e, não havendo manifestação em 

05 (cinco) dias, retorne os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24169 Nr: 2790-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ANIBAL SILVA - 

OAB:4121/MT

 Vistos.

1. Expeça-se carta precatória do mandado de penhora, intimação e 

avaliação dos bens indicados à fl. 198 pelo exequente, nos termos do art. 

838 do CPC.

2. Formalizada a penhora, o devedor/executado deverá ser imediatamente 

intimado dela.

3. Após, com a juntada da carta precatória acompanhada do auto de 

avaliação, INTIMEM-SE as partes para manifestarem sobre a referida no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 792267 Nr: 46362-37.2012.811.0041

 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): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 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: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos.

Conforme se infere da manifestação de fls. 137/156 a ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB pleiteia pela sua inclusão 

no polo ativo da ação, na qualidade de terceiro interessado.

Assim, nos termos do art. 120 do CPC, INTIME-SE o autor para manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pedido de assistência, sob pena de 

deferimento em caso de decurso de prazo, sem manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 742519 Nr: 39410-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOERSON MARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:MT 13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE o executado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

sobre a petição e documentos colacionados pelo exequente às fls. 

275/369.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31428 Nr: 7086-82.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO, 

BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GOMES NERI - 

OAB:2051, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 Vistos.

Ante a ausência de impugnação sobre a avaliação do imóvel penhorado 

(fl. 154) e manifestação do exequente pela alienação do bem pela 

autoridade judiciária, nos termos do art. 880 do CPC, ENCAMINHEM-SE à 

Central de Praça e Leilão para alienação judicial do imóvel penhorado, com 

os documentos necessários, para as devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 862115 Nr: 3364-83.2014.811.0041

 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: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, JBB INTERMEDIAÇÃO DE 

NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 196 de 569



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/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, CARLA CRISTINA 

RIBEIRO - OAB:209844

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença simultâneo interposto pelas partes, 

onde o BANCO BMG S/A em pleito de compensação entre os danos 

morais em que foi condenado e o valor depositado judicialmente pela 

executada/autora à fl. 166 dos autos e a parte Monica Aparecida Maia 

Pinheiro e o patrono Eduardo Gomes Silva Filho, pleiteiam pelo cumprimento 

da sentença no valor de R$ 23.701,08 (vinte e três mil setecentos e um 

reais e oito centavos), referentes aos honorários de sucumbência, da 

parcela a restituir, custas e taxas judiciárias e dano moral.

 1. INTIME-SE o Executado para que efetue o pagamento no valor de R$ 

132.761,19 – cento e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e 

dezenove centavos, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 

todos do CPC/2015).

2. Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, 

em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será 

devido se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378449 Nr: 14561-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPPY TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA. CERTIFICO QUE NESTA DATA 

IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076978 Nr: 58644-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SEVERINO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GOULART 

JUNIOR - OAB:24383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA. CERTIFICO QUE NESTA DATA 

IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775918 Nr: 29197-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP, LEANDRO CAMPOS PODOLAN, VALDIRENE ALVES 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 291979-74.2012.811.0041 – ID: 775918

EXECUÇÃO

 Exequente: BANCO DA AMAZONIA S.A.

Executado: MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP e outros

 DECISÃO

 Vistos.

O Credor, em dez (10) dias, indique bens móveis de propriedade dos 

Devedores que pretende a indisponibilização, afinal tal diligencia cabe à 

parte interessada promover.

 A despeito do pedido do Credor, a permissão legal de que trata o art. 835, 

IX, do CPC, no que tange a penhora de quotas, insta ressaltar que a 

remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trata o assunto 

como medida excepcional na execução.

 Afinal não se pode ignorar que com o advento do art. 1.026, do CC 

relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser 

efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo 

dispositivo mencionado, consagrando o principio da conservação da 

empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a 

dissolução da sociedade empresaria e maior onerosidade da execução, 

visto que liquidação parcial da sociedade empresaria, por débito estranho 

a empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos 

demais sócios, empregados fornecedores e credores.

 Além disso, in casu inexiste nos autos provas da ausência de outros 

bens livre, desembaraçados e suficientes à garantia da execução, de 

modo que indefiro o pedido do credor, neste sentido.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 449343 Nr: 22366-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:15462/MT

 Autos nº 22366-78.2010.811.0041 – ID: 449343Execução Exequente: 

Fundo De Recuperação De Ativos- Fundo De Investimento Em Direitos 

Creditórios Não Padronizado Executado: Amazônia Revendedora De Motos 

Ltda e outros DECISÃO Vistos.Cuida de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR 

(fls. 248-252), sob alegação de ilegitimidade passiva. Juntou os 

documentos de fls. 254-264. Instigado a se manifestar o excepto refutou 

os argumentos do excipiente (fls. 266-275) e postulou pela improcedência 

da exceção.Relatado brevemente o incidente.DECIDO. (...). Conforme o 

entendimento majoritário, a Exceção de Pré-Executividade é viável apenas 

nos casos de evidente nulidade ou flagrante irregularidade no processo 

de execução, ou seja, nas hipóteses em que se fazem presentes 

questões de ordem pública aferíveis de plano. (...). Diante de todas essas 

considerações, não resta duvida que subsiste a responsabilidade solidária 

do excipiente Elvis Antonio Klauk Junior. É de se concluir, portanto, que o 

incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente 

exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução.No mais, 

assinalo prazo de intimado o Credor para, no prazo de dez (10) dias, para 

que o Credor indique demonstrativo do débito atualizado, postulando por 

medida eficaz à satisfação da execução. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226502 Nr: 33805-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, FÁTIMA LUZENY 

LEITE DE OLIVEIRA - OAB:3842-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 189-195), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 197.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Consigne que atendendo ao pedido do Credor de fl. 181 de 21/07/2017 foi 

emitida a certidão em 21/08/2017, andamento subsequente no sistema 

Apolo (documento expedido), a qual se encontra acostada a contra capa 

dos autos.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 452168 Nr: 24338-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELTON FREIRE DE ALENCAR, ANGELTON 

FREIRE DE ALENCAR, AILTON ALVES DE MELO ALENCAR, ANGELINA 

ZÉLIA FREIRE DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Antes de dar início a fase de expropriação do imóvel, objeto de interesse 

na adjudicação, o Credor no prazo de em cinco (5) dias apresente a 

matricula atualizada do referido bem.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 7805 Nr: 796-27.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Boa vista S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE CIMENTO 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÉRSON PINTO, GERSON WELLINGTON 

PINTO, CARLOS ROBERTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Vistos.

 A Secretaria certifique-se da existência da constrição indicada pelo 

Banco às fls. 158-172 e expeça-se oficio ao Cartório competente 

solicitando a baixa da referida averbação, se for o caso.

 Em seguida, retornem ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 466739 Nr: 33848-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. G. COMÉRCIO DE FIOS E INFORMÁTICA 

LTDA, JAIME FERREIRA JUNIOR, GERSON BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Consigno que, em se tratando de devedor representado pela Defensoria 

Publica, já que citado por edital deve a intimação na fase de cumprimento 

de sentença acontecer por edital, nos moldes do art. 513, §2º, IV, do CPC.

Intime-se o Devedor para pagar o valor do saldo devedor e honorários 

R$34.245,31 (demonstrativo de calculo - fls. 196-198), 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 

efetivação de penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914758 Nr: 40004-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Embargos Monitórios foi protocolado tempestivo, 

Nesta oportunidade, intimo a parte autora para que no prazo legal, 

apresente resposta.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032962-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1032962-26.2018.811.0041 Vistos. 1. Verifico que não consta nos autos 

guia de custas e taxa judiciária de distribuição, conforme expressamente 

disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, o que determino que 

INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento 

das custas e despesas de distribuição da presente ação, com a 

vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem as 

devidas providências, nos termos do art. 290 do CPC. 2. Do pedido liminar 

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, necessário a 

comprovação pelo credor: da mora e inadimplemento do devedor. 

Comprovada a mora pela credora/requerente, conforme se verifica da 

informação de entrega da notificação extrajudicial no endereço do 

contrato (id. 15684271) (Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial. 1. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 
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A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 2. Ressalte-se que 

se o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. 3. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário no demonstrativo de débito colacionado no id. 15101863, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, a contar da 

execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 5. Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de cumprimento 

da apreensão do veículo e citação do Requerido, certifique-se o decurso 

de prazo para purgar a mora bem como da contestação, promovendo-se a 

Secretaria os impulsos processuais subsequentes. No caso em que o bem 

seja apreendido, e não citado o Requerido, aguarde-se o decurso de 

prazo para contestação, e caso não apresentada contestação, 

certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo que o Requerido não tenha 

sido citado e o bem não foi apreendido, promova-se a intimação do Credor 

para informar onde o bem pode ser encontrado, bem como para promover 

a citação do Requerido, em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação 

seja positiva, mas o veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo 

para resposta. Não havendo contestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para sentença com eventual autorização para conversão 

da obrigação em pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, 

ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 04 de 

outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032981-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE DE ANGELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1032981-32.2018.811.0041 INCIDENTE BUSCA E APREENSÃO Vistos. 1. 

Nos termos do art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, INTIME-SE o autor para 

proceder com a vinculação da guia de distribuição do presente incidente 

nos presentes autos. Cuida-se de Incidente de Busca e Apreensão 

instaurado por BANCO VOLVO (BRASIL) SA, noticiando que o objeto da 

Ação de Busca e Apreensão nº. 0021097-42.2017.8.16.0001 em trâmite 

na 4ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR foi localizado nesta Capital, 

razão pela qual pugna pela expedição de mandado do veículo descrito no 

pedido no endereço informado. Nos termos do § 12 do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69 com as alterações dadas pela Lei 13.043/2014, para a 

concessão do pedido de busca e apreensão de veículo em Comarca 

diversa da tramitação da ação, necessário a cópia da petição inicial e da 

decisão que concedeu a busca e apreensão do veículo. Preenchidos os 

pressupostos exigidos pela norma legal, conforme se verifica do id. 

15685941 e id. 15685942 EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do 

veículo descrito no requerimento do id. 15685686, onde, também, consta o 

endereço para diligências. INTIME-SE o autor para proceder com 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 

2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033127-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE MENDES DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1033127-73.2018.811.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. 1. Verifico que 

não consta nos autos guia de custas e taxa judiciária de distribuição, 

conforme expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, 

o que determino que INTIME-SE o autor para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento das custas e despesas de distribuição da presente 

ação, com a vinculação das respectivas guias nos presentes autos, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências, nos termos do art. 290 do CPC. CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A interpôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão com pedido liminar em face de MARCIONE MENDES DE 

PINHO, visando a apreensão dos bens dados em garantia as obrigações 

assumidas dos contratos de consórcio Grupo 5100, Cota nº 752; Grupo 

5012, Cota nº. 102 e Grupo 5010, Cota nº. 235, sob o fundamento de 

inadimplência dos referidos. Verifico dos documentos que instruem a 

presente ação, a existência de contratos em nome de pessoas diversas 

da informada na inicial, quais sejam: Ana Paula da Silva Gonçalves (id. 

15699863) e Flavio Praxedes da Silva (ID. 15699869, ID. 15699881 e id. 

15700070; ), bem como de contrato distinto dos informados na inicial, qual 

seja, Grupo 5016, Cota 491, conforme id. 15700044. Consta, também, os 

contratos com garantia fiduciária indicada na presente ação, conforme se 

verifica do id. id. 15699878 (Contrato 00000337366, Grupo 5100, cota 

752), id. 15699886 (Contrato 00000337356, Grupo 5012, Cota 102) e id. 

15700073 e 15700077 (Contrato 0000337381, grupo 5010, cota 235). 2. 

Com essas considerações, INTIME-SE o autor para no mesmo prazo do 

item 1 proceder com os esclarecimentos acerca de contratos em nome de 

pessoas não indicadas na inicial, excluindo, se for o caso, os documentos 

que não dizem respeito aos presentes autos. Cuiabá/MT, 04 de outubro de 

2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1033915-87.2018.8.11.0041 Declaratória Nulidade Contratual c/c 

Repetição Indébito, Danos Morais e Antecipação Tutela Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos 

Morais e Antecipação de Tutela interposta por DALVA DA CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA MARÇAL em face de BANCO BMG S/A, tendo como objeto o 

contrato de Cartão de Crédito da referida financeira, que afirmou não ter 

contratado e ter começado a pagar parcela mínima no valor de R$ 88,74 

(oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) em novembro de 2011. 

Mencionou nunca ter utilizado o referido cartão de crédito e que os 

descontos informados passaram a ocorrer após ter contratado 

empréstimo consignado no valor de R$ 1.448,00 (um mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais), em 2011 . Informou que não lhe foi fornecida a 

cópia do contrato do consignado e em que pese decorridos 06 (seis) anos 

de descontos em sua folha de pagamento de valor mínimo de cartão de 

crédito, ainda consta valor de débito em aberto, razão pela qual pleiteia, 

liminarmente, pela suspensão do referido desconto até julgamento final da 

presente ação. Síntese necessária. Decido. Concedo a autora, os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. 1 – Da Tutela de Urgência – Da suspensão dos 

descontos Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 

do CPC, necessário a demonstração da probabilidade do direito e o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de 
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direito de defesa ou propósito protelatório, o que não verifico no caso em 

questão. Conforme fatos noticiados na inicial e fichas financeiras 

acostadas no id. 15758498, desde 2011 vêm sendo descontado da folha 

de pagamento da autora, valores diversos a título de pagamento de cartão 

BMG, de forma que não há risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, caso os valores continuem sendo descontados até o deslinde 

da ação. Por sua vez, o direito alegado, requer instrução probatória. 

Assim, ante a ausência de demonstração dos pressupostos insertos no 

art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pela 

autora. - Do pedido de Exibição Incidental do Contrato Pleiteia a autora, 

incidentalmente, a exibição pelo réu, de cópia do contrato de cartão de 

crédito consignado celebrado entre as partes, sob o fundamento de não 

ter sido fornecido à referida, quando solicitado. Ante a essencialidade da 

cópia do contrato para se verificar a existência ou não de relação jurídica 

entre as partes, aliada a submissão das Instituições Financeiras às 

normas do Código de Defesa do Consumidor, cabível a exibição do 

contrato objeto da presente ação, razão pela qual acolho o pedido. 1. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante ao não comparecimento de representantes da Instituição nos atos 

designados e o percentual baixo de êxito nas conciliações. 2. Ressalto, 

todavia, que caso haja interesse pelas partes na realização do ato, nada 

impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 

139 do CPC. 3. CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC, bem como 

INTIME-O para no prazo de 05 (cinco) dias juntar nos autos o contrato de 

cartão de crédito consignado e o extrato financeiro do referido, sob pena 

do decurso do prazo, sem a devida providência ensejar na aplicação de 

multa diária no equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), com 

fundamento no art. 497 do CPC. 4. INTIME-SE o autor da presente decisão. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034019-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDEBERTO BENEDITO CORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1034019-79.2018.8.11.0041 Declaratória de Superendividamento 

Retenção Integral de Salário c/c Danos Morais e Materiais e Antecipação 

de Tutela Vistos. VALDEBERTO BENEDITO CORE ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Superendividamento Retenção Integral de Salário c/c tutela 

provisória de urgência, indenização por danos morais e materiais em face 

de BANCO BRADESCO S/A e CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, sob o argumento que desde janeiro do corrente ano o 

seu benefício por invalidez está sendo retido integralmente pelo primeiro 

réu para pagamento de empréstimos bancários. Informou que as 

retenções pelo período de janeiro a setembro do corrente ano totalizaram 

o valor de R$ 9.228,43 (nove mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e 

três centavos) e, pleiteou, liminarmente: pela devolução dos referidos 

valores; pela exibição de cópia dos referidos contratos e pela proibição 

dos réus em continuar com os descontos nos próximos meses. 

Verifica-se dos fatos contidos na inicial que o autor pleiteou de forma 

vaga a limitação dos descontos de empréstimos do benefício percebido em 

30% dos rendimentos líquidos, todavia, sequer indicou o número de 

empréstimos contratados, os valores das parcelas, bem como discriminou 

os que foram realizados com o réu Bradesco S/A e com a Crefisa S.A, a 

possibilitar a análise da causa de pedir. Dessa forma, INTIME-SE o autor 

para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, trazendo os 

esclarecimentos acima, sob pena de indeferimento, em caso de decurso 

do prazo, sem manifestação. Concedo ao autor, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, 

ante a existência de elementos que demonstrem a alegada insuficiência 

financeira. Considerando que a relação jurídica entre as partes é 

submissa às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII do CDC, defiro a inversão do ônus da prova. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034292-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1034292-58.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a 

causa para R$ 13.001,63 (treze mil e um real e sessenta e três centavos), 

por ser o benefício patrimonial buscado pelo credor, conforme planilha de 

débito inserida no final da petição acostada no id. 15819537. O valor da 

causa, conforme norma legal (art. 291 e seguintes do CPC) deve 

corresponder ao benefício patrimonial buscado. Com essas 

considerações, RETIFIQUE NO SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA. 

1. INTIME-SE o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias proceda com o 

recolhimento das custas complementares, sob pena de arquivamento da 

ação (art. 290 do CPC), vinculando a guia de distribuição acompanhada do 

comprovante de recolhimento, nos termos do Provimento nº. 22/2016-CGJ. 

2. Decorrido o prazo, sem a devida providência, certifique e conclusos. 

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034308-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1034308-12.2018.8.11.0041 EXECUÇÃO QUANTIA CERTA Vistos. Nos 

termos do Provimento nº. 22/2016-CGJ, intime-se o exequente para 

proceder com a vinculação da guia de distribuição acompanhada do 

comprovante de recolhimento. Presentes os requisitos necessários para o 

recebimento da ação (título executivo – cédula de crédito bancário (id. 

15824244) e evolução discriminada da dívida (id. 15824245), DETERMINO: 

1. CITE-SE o executado para no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação (art. 827 do CPC), efetuar o pagamento do débito pleiteado na 

inicial, sob pena do decurso do prazo, sem o devido cumprimento, ensejar 

a penhora e avaliação de bens suficientes para a satisfação da dívida. 2. 

Conste no mandado, que o executado, querendo, poderá apresentar 

embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

915 do CPC. 3. Não havendo o pagamento do débito no prazo assinalado, 

o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, deverá proceder 

conforme determina o § 1º e § 2º do art. 829 do CPC. 4. Nos termos do 

caput do art. 827 do CPC, os honorários decorrentes da presente 

execução ficam fixados em 10% do valor da dívida, os quais poderão ser 

reduzidos pela metade em caso de cumprimento voluntário da obrigação (§ 

1º do art. 827 do CPC) ou majorados até 20% em caso de rejeição dos 

embargos ou não oposição dos referidos, hipótese em que os honorários 

serão fixados ao final do procedimento executivo, conforme § 2º do art. 

827 do CPC. 5. Expeça-se o necessário. Cuiabá (MT), 16 de outubro de 

2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034326-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1034326-33.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido Liminar 

Vistos. Nos termos do § 3º do art. 292 do CPC, RETIFICO o valor dado a 

causa para R$ 5.525,86 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e seis centavos), por ser o benefício patrimonial buscado pelo 

credor, conforme planilha de débito inserida no final da petição acostada 

no id. 15827008. O valor da causa, conforme norma legal (art. 291 e 

seguintes do CPC) deve corresponder ao benefício patrimonial buscado. 

Com essas considerações, RETIFIQUE NO SISTEMA O VALOR ATRIBUÍDO 

A CAUSA. 1. INTIME-SE o autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

proceda com o recolhimento das custas complementares, sob pena de 

arquivamento da ação (art. 290 do CPC), vinculando a guia de distribuição 

acompanhada do comprovante de recolhimento, nos termos do Provimento 

nº. 22/2016-CGJ. 2. Decorrido o prazo, sem a devida providência, 

certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034386-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS (ADVOGADO(A))

SINAIH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1034386-06.2018.8.11.0041 DECLARATORIA INEXISTENCIA DEBITO C/C 

DANOS MORAIS E TUTELA URGÊNCIA Vistos. SINAIH TRANSPORTES 

LTDA ajuizou a presente Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

e Tutela de Urgência em face de SANTANDER LEASING S.A 

ARRENDAMENTO. Inobstante a distribuição do feito para esta Unidade 

Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da competência de Vara 

Especializada de Direito Bancário, pois se trata de matéria eminentemente 

civil em que o Autor postula pela suspensão do protesto do CNPJ, pela 

exclusão dos órgãos de restrição ao crédito, sob o fundamento de que 

fundamentada em dívida adimplida e, pela condenação ao pagamento de 

danos morais decorrente deste ato. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Sobre a questão, colaciono julgado do 

TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem 

natureza eminentemente cível”. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 

DJE 17/04/2017) Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processamento e julgamento da presente ação em favor de uma das 

Varas de Feitos Gerais desta Capital, para onde determino a redistribuição 

do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034873-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR MARTINS DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1034873-73.2018.811.0041 BUSCA E APREENSÃO Vistos. 1. Verifico que 

o autor não vinculou nos presentes autos, a guia de distribuição da ação e 

o comprovante de pagamento, conforme expressamente disposto no art. 

2º do Provimento 22/2016-CGJ, razão pela qual determino que INTIME-SE o 

autor para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder conforme orientado no 

mencionado provimento. 2. Do pedido liminar Nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, necessário a comprovação pelo credor: da 

mora e inadimplemento do devedor. Comprovada a mora pela 

credora/requerente, conforme se verifica da informação de entrega da 

notificação extrajudicial no endereço do contrato (id. 15908881) (Súmula 

nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), DEFIRO 

liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito na 

exordial. 1. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. 2. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. 3. Neste 

ínterim, não sendo localizado o bem declinado na inicial, para evitar a 

eternização de demandas dessa natureza, alvitro o Banco Autor acerca 

do art. 4º, da aludida Lei de Busca e Apreensão para adequar-se ao novo 

rito processual implementado pela Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, 

postular a conversão da presente ação em execução de título extrajudicial 

diante destas eventuais circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário no demonstrativo de débito 

colacionado no id. 15101863, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do 

art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 

(quinze) dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo 

diploma). 5. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se 

necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na 

hipótese positiva de cumprimento da apreensão do veículo e citação do 

Requerido, certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem 

como da contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos 

processuais subsequentes. No caso em que o bem seja apreendido, e não 

citado o Requerido, aguarde-se o decurso de prazo para contestação, e 

caso não apresentada contestação, certifique-se e cite-se por Edital. 

Ocorrendo que o Requerido não tenha sido citado e o bem não foi 

apreendido, promova-se a intimação do Credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do Requerido, 

em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação seja positiva, mas o 

veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não 

havendo contestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

sentença com eventual autorização para conversão da obrigação em 

pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, ou seja, por DOIS 

OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035201-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELMON NARCISO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1035201-03.2018.811.0041 BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

Vistos. 1. Verifico que não foi vinculado aos presentes autos, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, as 

respectivas guias de recolhimento das custas, taxas judiciárias e 

diligência do oficial de justiça, o que determino que seja realizado pelo 

autor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (§ 4º do art. 2º do Prov. 22/2016-CGJ). 2. Do pedido liminar 

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, necessário a 

comprovação pelo credor: da mora e inadimplemento do devedor. 

Comprovada a mora pela credora/requerente, conforme se verifica da 

informação de entrega da notificação extrajudicial no endereço do 

contrato (id. 15684271) (Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial. 1. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 2. Ressalte-se que 

se o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. 3. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário no demonstrativo de débito colacionado no id. 15101863, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, a contar da 

execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 5. Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de cumprimento 

da apreensão do veículo e citação do Requerido, certifique-se o decurso 

de prazo para purgar a mora bem como da contestação, promovendo-se a 

Secretaria os impulsos processuais subsequentes. No caso em que o bem 

seja apreendido, e não citado o Requerido, aguarde-se o decurso de 

prazo para contestação, e caso não apresentada contestação, 

certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo que o Requerido não tenha 

sido citado e o bem não foi apreendido, promova-se a intimação do Credor 

para informar onde o bem pode ser encontrado, bem como para promover 

a citação do Requerido, em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação 

seja positiva, mas o veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo 

para resposta. Não havendo contestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para sentença com eventual autorização para conversão 

da obrigação em pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, 

ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035208-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE n° 

1035208-92.2018.811.0041 BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

Vistos. 1. Verifico que não foi vinculado aos presentes autos, conforme 

expressamente disposto no art. 2º do Provimento 22/2016-CGJ, as 

respectivas guias de recolhimento das custas, taxas judiciárias e 

diligência do oficial de justiça, o que determino que seja realizado pelo 

autor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (§ 4º do art. 2º do Prov. 22/2016-CGJ). 2. Do pedido liminar 

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão liminar de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, necessário a 

comprovação pelo credor: da mora e inadimplemento do devedor. 

Comprovada a mora pela credora/requerente, conforme se verifica da 

informação de entrega da notificação extrajudicial no endereço do 

contrato (id. 15684271) (Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação 

da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), DEFIRO liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial. 1. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 2. Ressalte-se que 

se o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. 3. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. 4. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário no demonstrativo de débito colacionado no id. 15101863, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, a contar da 

execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 5. Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212 do CPC e, se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

Autor. 6. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de cumprimento 

da apreensão do veículo e citação do Requerido, certifique-se o decurso 

de prazo para purgar a mora bem como da contestação, promovendo-se a 

Secretaria os impulsos processuais subsequentes. No caso em que o bem 

seja apreendido, e não citado o Requerido, aguarde-se o decurso de 

prazo para contestação, e caso não apresentada contestação, 

certifique-se e cite-se por Edital. Ocorrendo que o Requerido não tenha 

sido citado e o bem não foi apreendido, promova-se a intimação do Credor 

para informar onde o bem pode ser encontrado, bem como para promover 

a citação do Requerido, em quinze (15) dias. 7. Ademais, caso a citação 

seja positiva, mas o veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o prazo 

para resposta. Não havendo contestação, certifique-se e venham os 

autos conclusos para sentença com eventual autorização para conversão 

da obrigação em pecúnia. 8. Cumpra-se nos termos do art. 842 do NCPC, 

ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA. 9. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035235-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 202 de 569



GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DO CARMO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE 

1035235-75.2018.8.11.0041 Busca e Apreensão com pedido liminar 

Vistos. Nos termos do art. 290 do CPC, INTIME-SE o autor para no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder com o recolhimento das custas e despesas 

de ingresso, sob pena de arquivamento da ação. 1. Ressalto que no 

mesmo prazo, o autor deverá vincular as guias de recolhimento das 

custas de distribuição nos presentes autos, conforme disposto no art. 2º 

do Provimento 22/2016-CGJ. 2. Decorrido o prazo, sem a devida 

providência, certifique e conclusos. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033945-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº 

1029890-31.2018.8.11.0041 Monitória Vistos. 1. Verifico que não foi 

vinculado aos presentes autos, conforme expressamente disposto no art. 

2º do Provimento 22/2016-CGJ, as respectivas guias de recolhimento das 

custas, taxas judiciárias e diligência do oficial de justiça, o que determino 

que seja realizado pelo autor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de cancelamento da distribuição (§ 4º do art. 2º do Prov. 

22/2016-CGJ). Cuida de Ação Monitória visando ao cumprimento de 

obrigação pactuada em Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº. 

40/01101-1, acompanhada do demonstrativo do débito (id. 15763224). 

Devidamente instruída a ação, com prova escrita sem eficácia de título 

executivo (Súmula 247 do STJ), a ação monitória é pertinente (CPC, art. 

700). 1. Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, 

com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 

701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento 

de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1°). 2. Conste, 

ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e 

que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 702). 3. A expedição do 

mandado está condicionada a vinculação das guias mencionadas no 

primeiro parágrafo da presente decisão, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034105-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ELIAS (REQUERENTE)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1034105-50.2018.8.11.0041 Embargos Devedor Vistos. Os presentes 

embargos foram distribuídos por dependência a execução de nº. 

1021379-44.2018.8.11.0041 e, verifico que a mencionada ação tramita na 

1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, para onde 

encaminho os presentes embargos para apensamento e processamento, 

com as nossas homenagens. Intime-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034309-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034309-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA 

LTDA EXECUTADO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME DECISÃO 

Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do CPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) 

do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035649-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIO SANTANA MURTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035649-73.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ELISIO SANTANA MURTINHO DECISÃO Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035533-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035533-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ROGERIO CESAR DOS SANTOS DECISÃO Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035241-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON FABIO PAES (EXECUTADO)

FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035241-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: FOX CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, NEWTON 

FABIO PAES DECISÃO Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do CPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do CPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) 

do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034473-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DIAS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034473-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

BENEDITO DIAS PEREIRA DECISÃO Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO 

EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos 

arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034545-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO (ADVOGADO(A))

LUCIANA PRATA GONCALVES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034545-46.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: LUCIANA PRATA 

GONCALVES EMBARGADO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por LUCIANA PRATA GONÇALVES em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Inobstante a distribuição do feito para 

esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da 

competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois trata-se de 

matéria eminentemente civil em que o Autor postula indenização por 

acidente de trânsito que afirmou ter lhe causado incapacidade 

permanente. Nos termos do inciso I do art. 1º do PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser 

denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Sobre a questão, colaciono julgado do 

TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem 

natureza eminentemente cível”. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 
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DJE 17/04/2017) Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processamento e julgamento da presente ação em favor de uma das 

Varas de Feitos Gerais desta Capital, para onde determino a redistribuição 

do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034723-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

YANKA MARIANE SABINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034723-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): YANKA MARIANE SABINO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Vistos. 

Trata-se de Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

YANKA MARIANE SABINO em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS. Inobstante a distribuição do feito para esta Unidade Judiciária, 

verifica-se que esta ação exclui-se da competência de Vara Especializada 

de Direito Bancário, pois trata-se de matéria eminentemente civil em que o 

Autor postula indenização por acidente de trânsito que afirmou ter lhe 

causado incapacidade permanente. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Sobre a questão, colaciono julgado do 

TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem 

natureza eminentemente cível”. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 

DJE 17/04/2017) Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processamento e julgamento da presente ação em favor de uma das 

Varas de Feitos Gerais desta Capital, para onde determino a redistribuição 

do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034734-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALLISON CRISTTIAN FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034734-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALLISON CRISTTIAN FRANCA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por ALLISON CRISTIAN FRANCA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. Inobstante a distribuição do feito para esta 

Unidade Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da competência de 

Vara Especializada de Direito Bancário, pois trata-se de matéria 

eminentemente civil em que o Autor postula indenização por acidente de 

trânsito que afirmou ter lhe causado incapacidade permanente. Nos 

termos do inciso I do art. 1º do PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Sobre a questão, colaciono julgado do 

TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem 

natureza eminentemente cível”. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no 

DJE 17/04/2017) Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para processamento e julgamento da presente ação em favor de uma das 

Varas de Feitos Gerais desta Capital, para onde determino a redistribuição 

do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036787-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1036787-12.2017.8.11.0041 Busca e Apreensão Vistos. RODRIGO SILVA 

DOS SANTOS pleiteia pela remessa da presente ação para o juízo da 5ª 

Vara Cível desta Capital, sob o fundamento de conexão, todavia, referido 

pedido resta prejudicado, posto que já foi objeto de apreciação judicial, 

conforme se verifica do id. 11085783. 1. Certifique se o réu procedeu 

conforme determinação contida na decisão do id. 13589148. 2. Em caso 

de cumprimento, expeça-se mandado de busca e apreensão no local 

indicado, atentando-se para as determinações constantes no id. 

11028277. 3. Caso descumprida a ordem judicial, fica fixado multa em 10% 

do débito indicado pelo autor no id. 11014277 e determino que intime-se o 

autor para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 4. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009861-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EMBARGANTE)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EMBARGANTE)

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE nº 

1009861-57.2018.8.11.0041 EMBARGOS A EXECUÇÃO Vistos. Recebo os 

embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que não 

vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória e a 

execução não se encontra garantida pela penhora, conforme disposto no 

§ 1º do art. 919 do CPC. Intime-se o embargado/exequente da execução, 

por seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 

15 dias. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018. José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033525-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICIO CANDIDO DA CRUZ NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1033525-20.2018.8.11.0041 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Vistos. Após a 

distribuição da execução a exequente SICOOB INTEGRAÇÃO pugnou pela 

extinção da referida, sob o argumento de que distribuída com erros (id. 

15735860). HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo 

exequente para que surtam seus efeitos jurídicos, posto que se deu antes 

mesmo do recebimento da ação e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 e artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Transitado em 

julgado, arquive-se após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2018. José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034143-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EXECUTADO)

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EXECUTADO)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA PJE 

1034143-96.2017.8.11.0041 Execução Extrajudicial Vistos. ROSANGELA 

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA interpôs embargos declaratórios contra a 

decisão que deferiu a penhora em dinheiro em contas e aplicações dela, 

utilizando como fundamento o não pagamento do débito pleiteado na 

execução ou oposição de embargos, aduzindo que apresentou defesa a 

presente execução e que a referida está associada a presente execução, 

aguardando análise. Assim, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade e 

ACOLHO, posto que, de fato, a co-devedora/executada opôs embargos à 

execução, tempestivamente, PJE nº. 1009861-57.2018.8.11.0041, o qual 

se encontra associado a presente execução, razão pela qual passo a 

sanar a omissão da decisão, tão-somente com relação a segunda parte do 

primeiro parágrafo que dispõe sobre a não oposição de embargos à 

execução pela devedora. No mais, a decisão permanece tal como lançada, 

ante a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos interpostos e 

apreciados nesta data, associado a ausência de prejuízo a co-devedora. 

Intimem-se as partes da presente decisão e, prossiga com a presente 

execução, com as demais providências lançadas na decisão constante do 

id. 13958111. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015090-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

ORIEL ALMEIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006535-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL ROSA OLIVEIRA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036535-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018061-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELLINGTON LUNA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1018061-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: UELLINGTON LUNA 

PINHEIRO DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018061-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELLINGTON LUNA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1018061-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: UELLINGTON LUNA 

PINHEIRO DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 21 de setembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036948-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MAGALHAES & CANTO LTDA - ME (REQUERIDO)

ADMILSON CINTRA MAGALHAES (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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1022360 Nr: 33071-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:11.998-A - MT, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos.

Cuida-se de ação revisional onde o autor postula pela desistência (fl. 84), 

com anuência da parte Requerida, com ressalva no tocante aos 

honorários advocatícios (fls. 86-87).

 HOMOLOGO o pedido de desistência para os fins do parágrafo único do 

art. 200 do CPC e julgo EXTINTO o processo nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

CONDENO o Autor PAULO CESAR RAMALHO, ao pagamento dos 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a 

IV, do CPC.

 Ficando, pois, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial da parte 

Autora, que somente poderá ser executada se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, a parte adversa provar a alteração 

no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.

Sem custas, já que concedida a justiça gratuita.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 226176 Nr: 33296-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SANDRO FARMA LTDA, LUCILENE 

BARBOSA DE OLIVEIRA MEDRADO LUZ, JOSÉ SANDRO MEDRADO LUZ, 

ALZIRA BALIEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 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 n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 852888 Nr: 55661-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRIO DO ESPIRITO SANTO PEREIRA, 

CIDELE CRISTINA MATOS FIGUEREDO, ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS 

CARNAVALESCOS DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) 

- OAB:3.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

BATISTA FILHO - OAB:13.696-A/MT, MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de 

instrução, designada para 22/11/2018, às 9hs, entretanto, a Digna 

Defensora Pública, Dra. Claudinéia Santos de Queiróz, atuando em defesa 

dos réus Associação dos Blocos Carnavalescos de Cuiabá e Cidele 

Cristina Matos Figueiredo, pleiteou a redesignação da audiência de 

instrução anteriormente agendada, “... tendo em vista que o horário de 

expediente e jornada de trabalho da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso é das 12:00h às 18:00h, consoante Portaria n.º 085/2017/DPG 

publicada no D.O nº 26948 de 26/01/2017” (SIC – fl. 1011).

A Digna Defensora não apresentou cópia da aludida Portaria.

É o relato do necessário. Decido.

Oportuno consignar que o Código de Processo Civil estabelece, no “Caput” 

do art. 212, que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 

(seis) às 20 (vinte) horas.

Nesse mesmo caminho, o artigo 1.185 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria do Foro Extrajudicial – CNGC estabelece que as 

audiências serão designadas segundo a pauta do Magistrado, podendo, 

até 3 (três) dias na semana, serem realizadas no período matutino, sem 

prejuízo das do período vespertino, in verbis:

“Art. 1.185. A designação das audiências deve ser providenciada pelos 

próprios magistrados, sendo vedado atribuir tal tarefa aos gestores 
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judiciários.

(...)

§ 2º As audiências serão designadas segundo a pauta do magistrado, 

podendo, até 3 (três) dias na semana, serem realizadas no período 

matutino, sem prejuízo das do período vespertino.”

 A esse respeito, a própria CNGC, no parágrafo 3º do artigo 1185, autoriza 

as Varas Especializadas de cumprimento de precatórias a realizarem 

audiências no período matutino durante toda a semana, veja:

“§ 3º Nas Varas Especializadas de cumprimento de cartas precatórias a 

autorização para realização de audiências no período matutino não tem 

limitação de dias, podendo ser feita durante toda semana.”

Desse modo, considerando que esta Especializada é competente para 

processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem como para cumprir as 

cartas precatórias cíveis de sua competência, este Juízo, em razão de 

gestão eficiente da pauta de audiência desta Especializada, está 

autorizado a designar audiências no período matutino.

 Além disso, por se tratar de Ação Civil Pública, este Juízo não extrapolou 

o limite de três dias por semana com audiências designadas para o 

período matutino, ao contrário, tem sido uma exceção o agendamento de 

audiências para tal pedido.

 Consigno que, tendo em vista que a Digna Defensora, em sua petição, 

não trouxe cópia da mencionada portaria, este Juízo, em pesquisa no sítio 

da Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso – 

IOMAT, especificamente, na edição do Diário Oficial n.º 26948 de 

26/01/2017, à fl. 61, obteve a Portaria n.º 085/2017/DPG, a qual 

regulamenta o horário de expediente e a jornada de trabalho dos 

servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixando 

aquele o período das 12 às 18 h, em turno único e ininterrupto, a partir de 

1º de fevereiro de 2017.

 Interessante trazer à torna que o cerne da referida portaria, segundo 

seus “considerandos”, visa atender “a necessidade de otimizar o horário 

de atendimento dos assistidos” (SIC) e “a necessidade de adequação do 

horário funcionamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

com o fim de reduzir as despesas de custeio, sem comprometer a 

efetividade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados” (SIC).

 Desse modo, a portaria mencionada pela Digna Defensora Pública, s.m.j., 

não está proibindo a atuação de Defensores Públicos em audiências no 

período da manhã, mas, tão somente, regulamentando o horário de 

expediente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, repito, 

visando a otimização do horário de atendimento e a redução de despesas 

de custeio daquele Órgão. Além disso, no presente caso, a audiência será 

realizada nas dependências desta especializada, não gerando, s.m.j., 

custo algum àquele Órgão no que diz respeito ao atendimento ao público e 

de custeio.

Corroborando a tese da manutenção da audiência e a exigência legal da 

participação de Defensor Público nesse evento, independente do mesmo 

vir a ser realizado no período matutino, trago à tona o disposto no Código 

de Ética dos Membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

instituído pela Resolução nº 63/2014/CSDP, de 16/05/2014, que, em seu 

Título IV, Capitulo II (Deveres Funcionais, Administrativos e Legais), assim 

preceitua:

“Art. 9º. Constituem deveres a serem observados pelos membros da 

Defensoria Pública, dentre outros previstos nas regras e princípios 

constitucionais e infraconstitucionais:

(...)

V. comparecer às audiências e sessões para as quais se encontrar 

intimado;” (SIC- o negrito é nosso)

Por derradeiro, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por Resolução nº 020/2007-CSDP, de 27/06/2007, determina 

a obrigatoriedade do comparecimento de defensor Público em audiências 

no período matutino, senão vejamos:

“Art. 1º. As audiências designadas, a serem realizadas no período 

matutino, devem contar com a presença do membro da Defensoria Pública 

que oficia na respectiva vara ou seu substituto legal.

(...)

 Art. 2º. A obrigatoriedade do comparecimento às audiências a serem 

realizadas no período matutino, não excederá a três dias semanais.” (SIC)

Por todo o exposto, não havendo razões fáticas e jurídicas que justifiquem 

o acatamento do pedido de designação em tela, o indefiro, mantendo a 

audiência agendada para o dia 22/11/2018, às 9hs, nos termos da decisão 

proferida em 23/08/2018 (fls. 991/992-v).

Por oportuno, encaminhe-se a presente decisão e o respectivo pedido, da 

lavra da Digna Defensora Pública, Dra. Claudinéia Santos de Queiróz, à r. 

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

ciência.

Encaminhe-se cópia da presente decisão a Digna Defensora Pública, Dra. 

Claudinéia Santos de Queiróz, para que tome conhecimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 170129 Nr: 19527-90.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZIMARA BARBOSA DA SILVA CARMONA, 

RICARDO DE OLIVEIRA MENDONÇA, HOMAR KHLALLED OMAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608/MT, LUIZ 

FELIPE CALDART - OAB:23.252, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3.739/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:000-C

 Ante o exposto:a) Defiro a produção da prova emprestada requerida pelo 

Ministério Público e pelo Estado de Mato Grosso, concernente ao 

depoimento pessoal da ré Rozimara Barbosa da Silva e oitivas das 

testemunhas Alana Derlene Souza Cardoso e Alexandre Gomes da Costa 

arroladas pelo Autor no processo nº 5732-14.2004.811.0042 – Cód. 

54888, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital. b) 

Expeça-se o necessário, solicitando a vinda aos autos das cópias do 

depoimento e oitivas mencionados para este feito. Acostadas aludidas 

provas, em observância ao princípio do contraditório, intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem.c) Torno nula a 

intimação, via imprensa oficial, da determinação para que a defesa de 

Rozimara Barbosa da Silva Carmona informe se tem provas a produzir em 

Juízo e, por consequência, sem efeito a certidão de decurso de prazo de 

fl. 438.d) Intime-se, pessoalmente, o representante legal do Núcleo de 

Prática Jurídica da UFMT, acerca da presente decisão e da de fls. 

423/424, bem como, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze dias), se 

resta alguma prova, em prol da ré Rozimara Barbosa da Silva Carmona, a 

ser produzida neste Juízo, especificando-a com objetividade e, também, 

justificando a pertinência da mesma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos 

conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 822751 Nr: 28901-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, 

VICTOR HUGO PEREIRA, ANA PAULA LOPES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FABIANO 

A - OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896, JOSE PETAN 

TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 
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MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190 a devolver em Juízo os 

autos 28901-18.2013.811.0041 - Cód. 822751, no prazo de 24 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 

107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 233941 Nr: 3136-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA DE ARRUDA MORAES, ULISSES 

SOARES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., ROBERTO APARECIDO 

TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JOSÉ 

KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:15714 

E, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11190, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 Vistos etc.

Proceda-se a conversão do tipo de ação para constar que se trata de 

cumprimento de sentença.

Seguem comprovantes de inclusão no cadastro nacional de condenações 

cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade dos 

requeridos.

 Expeçam-se as demais comunicações de praxe, inclusive ao TRE/MT.

 Após, intimem-se os requeridos por meio de seu advogado, via DJE para, 

no prazo de quinze (15) dias, pagar o valor do débito referente a multa 

civil.

 Consigne-se que decorrido o prazo sem pagamento, haverá incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre os referidos valores e a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §§1º e 3º, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 395253 Nr: 30784-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR, 

COMERCIO DE COMBUSTÍVEL NORBEOIL LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, AMANDA 

GABRIELA GEHLEN - OAB:19506/O, ANA CAROLINA ITACARAMBI 

PINHEIRO E CANDIDO - OAB:13.304/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21.439, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, LUIS CARLOS DE 

CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - 

OAB:14.122/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, 

RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT, SILVIA FERREIRA DA SILVA - OAB:14610

 Vistos etc.

Certifique a sra gestora se o despacho de fl. 2.187 foi integralmente 

cumprido, com a intimação do Estado de Mato Grosso mediante vista (art. 

183, §1º, do CPC), bem como se já decorreu o prazo para manifestação 

dos requeridos intimados via publicação.

A requerida Comércio de Combustíveis Norbeoil, por seu patrono, 

apresentou manifestação às fls. 2.192/2.200, requerendo, ao final, que 

seja solicitado à Secretaria de Estado de Administração cópia do atual 

contrato de prestação de serviços de gestão eletrônica e abastecimento 

de frota.

Ocorre que o referido contrato é público, portanto, é dispensável a 

intervenção judicial para a obtenção do referido documento.

Desta forma, faculto o deferimento do pedido à comprovação formal da 

recusa do órgão público estadual em disponibilizar o contrato diretamente 

à requerida.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Autos 5661-04.2013.811.0041 Código: 852888

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá

Requerido: Luiz Mário do Espírito Santo Pereira, Cidele Cristina Mato 

Figueiredo e Associação dos Blocos Carnavalescos de Cuiabá

Advogados: Marcelo Zagonel, José Batista Filho,

 Vistos etc. O processo encontra-se aguardando a realização da 

audiência de instrução, designada para 22/11/2018, às 9hs, entretanto, a 

Digna Defensora Pública, Dra. Claudinéia Santos de Queiróz, atuando em 

defesa dos réus Associação dos Blocos Carnavalescos de Cuiabá e 

Cidele Cristina Matos Figueiredo, pleiteou a redesignação da audiência de 

instrução anteriormente agendada, "... tendo em vista que o horário de 

expediente e jornada de trabalho da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso é das 12:00h às 18:00h, consoante Portaria n.º 085/2017/DPG 

publicada no D.O nº 26948 de 26/01/2017" (SIC – fl. 1011).A Digna 

Defensora não apresentou cópia da aludida Portaria. É o relato do 

necessário. Decido. Oportuno consignar que o Código de Processo Civil 

estabelece, no "Caput" do art. 212, que os atos processuais serão 

realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. Nesse mesmo 

caminho, o artigo 1.185 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria do Foro Extrajudicial – CNGC estabelece que as audiências 

serão designadas segundo a pauta do Magistrado, podendo, até 3 (três) 

dias na semana, serem realizadas no período matutino, sem prejuízo das 

do período vespertino, in verbis: "Art. 1.185. A designação das audiências 

deve ser providenciada pelos próprios magistrados, sendo vedado atribuir 

tal tarefa aos gestores judiciários.(...)§ 2º As audiências serão 

designadas segundo a pauta do magistrado, podendo, até 3 (três) dias na 

semana, serem realizadas no período matutino, sem prejuízo das do 

período vespertino." A esse respeito, a própria CNGC, no parágrafo 3º do 

artigo 1185, autoriza as Varas Especializadas de cumprimento de 

precatórias a realizarem audiências no período matutino durante toda a 

semana, veja: "§ 3º Nas Varas Especializadas de cumprimento de cartas 

precatórias a autorização para realização de audiências no período 

matutino não tem limitação de dias, podendo ser feita durante toda 

semana." Desse modo, considerando que esta Especializada é 

competente para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a 

proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, bem 

como para cumprir as cartas precatórias cíveis de sua competência, este 

Juízo, em razão de gestão eficiente da pauta de audiência desta 

Especializada, está autorizado a designar audiências no período matutino. 

Além disso, por se tratar de Ação Civil Pública, este Juízo não extrapolou o 

limite de três dias por semana com audiências designadas para o período 

matutino, ao contrário, tem sido uma exceção o agendamento de 

audiências para tal pedido. Consigno que, tendo em vista que a Digna 

Defensora, em sua petição, não trouxe cópia da mencionada portaria, este 

Juízo, em pesquisa no sítio da Superintendência da Imprensa Oficial do 

Estado de Mato Grosso – IOMAT, especificamente, na edição do Diário 

Oficial n.º 26948 de 26/01/2017, à fl. 61, obteve a Portaria n.º 

085/2017/DPG, a qual regulamenta o horário de expediente e a jornada de 

trabalho dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

fixando aquele o período das 12 às 18 h, em turno único e ininterrupto, a 

partir de 1º de fevereiro de 2017. Interessante trazer à torna que o cerne 

da referida portaria, segundo seus "considerandos", visa atender "a 

necessidade de otimizar o horário de atendimento dos assistidos" (SIC) e 
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"a necessidade de adequação do horário funcionamento da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, com o fim de reduzir as despesas de 

custeio, sem comprometer a efetividade, a eficiência e a eficácia dos 

serviços prestados" (SIC). Desse modo, a portaria mencionada pela Digna 

Defensora Pública, s.m.j., não está proibindo a atuação de Defensores 

Públicos em audiências no período da manhã, mas, tão somente, 

regulamentando o horário de expediente da Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, repito, visando a otimização do horário de atendimento e 

a redução de despesas de custeio daquele Órgão. Além disso, no 

presente caso, a audiência será realizada nas dependências desta 

especializada, não gerando, s.m.j., custo algum àquele Órgão no que diz 

respeito ao atendimento ao público e de custeio. Corroborando a tese da 

manutenção da audiência e a exigência legal da participação de Defensor 

Público nesse evento, independente do mesmo vir a ser realizado no 

período matutino, trago à tona o disposto no Código de Ética dos Membros 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, instituído pela Resolução 

nº 63/2014/CSDP, de 16/05/2014, que, em seu Título IV, Capitulo II 

(Deveres Funcionais, Administrativos e Legais), assim preceitua: "Art. 9º. 

Constituem deveres a serem observados pelos membros da Defensoria 

Pública, dentre outros previstos nas regras e princípios constitucionais e 

infraconstitucionais:(...)V. comparecer às audiências e sessões para as 

quais se encontrar intimado;" (SIC- o negrito é nosso)Por derradeiro, o 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

Resolução nº 020/2007-CSDP, de 27/06/2007, determina a obrigatoriedade 

do comparecimento de defensor Público em audiências no período 

matutino, senão vejamos: "Art. 1º. As audiências designadas, a serem 

realizadas no período matutino, devem contar com a presença do membro 

da Defensoria Pública que oficia na respectiva vara ou seu substituto 

legal.(...) Art. 2º. A obrigatoriedade do comparecimento às audiências a 

serem realizadas no período matutino, não excederá a três dias 

semanais." (SIC)Por todo o exposto, não havendo razões fáticas e 

jurídicas que justifiquem o acatamento do pedido de designação em tela, o 

indefiro, mantendo a audiência agendada para o dia 22/11/2018, às 9hs, 

nos termos da decisão proferida em 23/08/2018 (fls. 991/992-v).Por 

oportuno, encaminhe-se a presente decisão e o respectivo pedido, da 

lavra da Digna Defensora Pública, Dra. Claudinéia Santos de Queiróz, à r. 

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

ciência. Encaminhe-se cópia da presente decisão a Digna Defensora 

Pública, Dra. Claudinéia Santos de Queiróz, para que tome conhecimento. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Luís Aparecido 

Bortolussi Júnior, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035810-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1035810-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAYARA GARCIA 

FERNANDES DE ALMEIDA REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de “... Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação Por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela” (SIC) 

ajuizada por Mayara Garcia Fernandes de Almeida em face do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso objetivando “... antecipação da tutela, 

sustando o protesto do título aqui debatidos, no valor de total de R$ 663,03 

(seiscentos e sessenta e três reais e três centavos), através de ofício a 

ser expedido ao órgão mantenedor, posto que, a referida dívida já foi 

devidamente paga” (SIC). É o relato do necessário. Decido. Verifico dos 

autos que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para o Juízo da 

Fazenda Pública. Nesse contexto, diante da incompetência absoluta deste 

Juízo, remeta-se o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o necessário com a urgência que o caso requer. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033601-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033601-78.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

IRENE DE SOUZA SILVA PARTE RÉ: ROSALINA DOS SANTOS 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 31/10/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela, proposta por Irene de Souza Silva, em face de 

Rosalina dos Santos, devidamente qualificadas nos autos. Esclarece a 

parte autora, que a curatelanda, sua genitora, conta com noventa e nove 

anos de idade e apresenta quadro de demência – CID F03/I10 - id. 

10533399, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por meio da decisão de id. 10571547, que nomeou a autora 

curadora provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelanda possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social e expedição de ofício ao INSS. A curatelanda foi citada, por 

meio de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11071350. 

Relatório de estudo social consta do id. 11489063. No id. 12765442 consta 

informação fornecida pelo INSS, no sentido de que a curatelanda percebe 

benefício perante a autarquia, na quantia mensal de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Contestação por negativa geral, 

apresentada pela curadora nomeada, consta do id. 13283516. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 14133028. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 

justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda conta hoje com cem anos de idade – 

nascida na data de 01/11/1917, e apresenta quadro de demência – F03/I10 

- id. 10533399, inúmeras limitações naturais de sua idade avançada, além 

da necessidade do uso de fraldas geriátricas, o que torna inviabilizada a 

prática dos atos de natureza civil, de caráter patrimonial, pessoalmente. 

Por meio do estudo social realizado – id. 11489063, foi possível constatar 

que a curatelanda necessita de ajuda para suas atividades normais de 

vida diária, como higiene pessoal, alimentação e locomoção, o que 

demonstra ser a curatela medida necessária neste momento, estando a 

autora, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA DOS SANTOS, nomeando, como sua curadora 

IRENE DE SOUZA SILVA, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, 

para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, 

estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 
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receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 01 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DÉBORA VIEGAS DA 

SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012647-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. W. P. D. P. (ADVOGADO(A))

A. G. S. (AUTOR(A))

J. N. V. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028349-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA P CAMPOS (REQUERENTE)

NEWTON AURELIO DE CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

CACIO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

ANTONIA LEONOR CAMPOS JOUAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VALERIO DE CAMPOS OAB - 854.007.341-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY PEDROSO BARROS CAMPOS (INVENTARIADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado, no prazo legal. Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000465-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

IVANIL FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Edson Ritter (ADVOGADO(A))

JEIB RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

JANIA RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

EUNICE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

CREUZA RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

JAN RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES RODRIGUES LIMA (INVENTARIADO)

JOCELINA FERREIRA DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MANOEL FERREIRA DANTAS (HERDEIRO)

MARINITA FERREIRA DANTAS (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a inventariante 

para manifestar dentro do prazo de 15 dias, dando integral cumprimento a 

decisão. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034299-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. B. R. (ADVOGADO(A))

R. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - 388.193.331-04 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Cuiabá - 

MT JUIZO DA Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões EDITAL 

DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS – 3 VEZES COM 

INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 1034299-84.2017.8.11.0041- PJE 

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ROSELY APARECIDA DUARTE 

INTERDITANDO: ATAIDE ARISTALCO DUARTE FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

terceiros interessados dos termos da r. sentença proferida nos autos, 

cujo resumo está abaixo transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em 

consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por 

conseguinte, nomeio a senhora Rosely Aparecida Duarte como curadora 

do requerido, em substituição à falecida senhora Eunice Georgina da 

Conceição. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil, assim 

como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P. I. C.” 

Cuiabá - MT, 18 de outubro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária 

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029938-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. P. (ADVOGADO(A))

R. V. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias, haja vista o 

decurso do prazo de suspensão.. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 

(assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020985-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES (ADVOGADO(A))

Mariza Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

ANDERSON CANDIDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CANDIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias acerca do laudo 

psicossocial acosta aos autos. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 (assinado 
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digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024608-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE AVELAR DIAS (EXEQUENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELITO GORGET SANTANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte 

requerente, para manifestar dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013527-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. L. (AUTOR(A))

R. G. L. (AUTOR(A))

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLAINE GARCIA GONCALVES OAB - 853.360.681-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LEITE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031404-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

MARIO LUIS CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

MARIA ALICE CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AECIM TOCANTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1031404-19.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CELIA LOMBARDI CORREA 

TOCANTINS, MARIO LUIS CORREA TOCANTINS, MARIA ALICE CORREA 

TOCANTINS REQUERIDO: AECIM TOCANTINS Visto. Consoante o disposto 

no art. 737, § 1º, do Código de Processo Civil, designo audiência de oitiva 

das testemunhas para o dia 13 de novembro de 2018, às 15h30. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado 

informar às testemunhas a data, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017047-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

TOMAZ BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (INVENTARIADO)

 

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 . 

1017047-34.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Tomaz Bispo da Silva em razão do falecimento de sua 

genitora Maria Domingas da Silva, cuja certidão de óbito informa que a 

inventariada era viúva. 2. Nos termos do art. 617, inciso III, do Código de 

Processo Civil, NOMEIO inventariante o requerente Tomaz Bispo da Silva 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta 

Vara Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente 

cumprir a função, sob pena de remoção. 3. 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. 4. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) 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; b) certidão 

de inexistência de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 5. Caso não haja 

litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 

659), mediante a apresentação de acordo de partilha e instrumentos de 

procuração dos demais herdeiros. 6. Defiro ao Espólio a gratuidade 

processual, com a ressalva de que se for constatado no curso do 

processo que possuí condições de arcar com as despesas processuais, 

o benefício será revogado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024484-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO BARBOSA (AUTOR(A))

PAULO EURICO MARQUES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PAIVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - 432.687.221-72 (PROCURADOR)

 

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 : 

1024484-29.2018.8.11.0041. Vistos etc. Lídio Barbosa e Cristiane Paiva 

Fernandes aforaram Ação de Reconhecimento de União Estável 

Consensual, alegando que depois de 19 (dezenove) anos de convivência, 

solicitam a homologação judicial da união estável, reafirmando que 

pretendem ser reconhecidos como entidade familiar, configurada pela 

convivência pública, duradoura, e estabelecida com o objetivo de 

constituição de família, e que dessa união advieram 02 (dois) filhos, com 

18 (dezoito) e 14 (quatorze) anos de idade, e que possuem patrimônio 

comum. É o breve relatório. D E C I D O. Estabelece o art. 1.723 do Código 

Civil que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de família. Entendo 

que tais requisitos estão presentes no caso em tela, a inicial afirma que 

eles conviveram em união estável pelo período de 19 (dezenove) anos, e 

tiveram 02 (dois) filhos. Além disso, os requerentes comprovaram pelos 

documentos de Id. 14956084 e Id. 14956083, serem solteiros, e, sendo 

assim, entendo não incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do 

Código Civil. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, 

declaro a existência da união estável entre os requerentes. Por fim, 

declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Custas pagas (Id. 14581159). P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024484-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO BARBOSA (AUTOR(A))

PAULO EURICO MARQUES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PAIVA FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - 432.687.221-72 (PROCURADOR)

 

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 : 

1024484-29.2018.8.11.0041. Vistos etc. Lídio Barbosa e Cristiane Paiva 

Fernandes aforaram Ação de Reconhecimento de União Estável 

Consensual, alegando que depois de 19 (dezenove) anos de convivência, 

solicitam a homologação judicial da união estável, reafirmando que 

pretendem ser reconhecidos como entidade familiar, configurada pela 

convivência pública, duradoura, e estabelecida com o objetivo de 
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constituição de família, e que dessa união advieram 02 (dois) filhos, com 

18 (dezoito) e 14 (quatorze) anos de idade, e que possuem patrimônio 

comum. É o breve relatório. D E C I D O. Estabelece o art. 1.723 do Código 

Civil que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de família. Entendo 

que tais requisitos estão presentes no caso em tela, a inicial afirma que 

eles conviveram em união estável pelo período de 19 (dezenove) anos, e 

tiveram 02 (dois) filhos. Além disso, os requerentes comprovaram pelos 

documentos de Id. 14956084 e Id. 14956083, serem solteiros, e, sendo 

assim, entendo não incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 1.723 do 

Código Civil. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências legais, 

declaro a existência da união estável entre os requerentes. Por fim, 

declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, letra “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Custas pagas (Id. 14581159). P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026394-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. P. S. M. (REQUERENTE)

B. D. C. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1026394-91.2018.8.11.0041. Vistos. Taiane Daiandola Pael Santana 

Melegari aforou a presente Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e 

Partilha de Bens em desfavor de Renato Miorim Melegar. O processo foi 

distribuído para a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campos 

Grande/MS, e o Juiz ao verificar a existência de outra ação de Divórcio 

Litigioso nesta vara, referente as mesmas partes, declarou incompetente e 

determinou a remessa à esta Vara. É o breve relatório. D E C I D O. 

Analisando o caderno processual, em consulta ao sistema, confirmei a 

existência de outra ação de Divórcio Litigioso, nº 1009238-90.2018, 

distribuída em 10.04.2018, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir 

e pedido, ainda em trâmite nesta vara. Como cediço, ocorre a 

litispendência quando se reproduz uma ação idêntica à outra que já está 

em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou 

seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e a 

citação válida é que determina o momento em que ocorreu referido 

instituto. Analisando conjuntamente as duas ações, fica evidente a 

existência da litispendência, desaguando consequentemente na extinção 

desta demanda. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com fulcro no 

art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Justiça gratuita. 

P. I. C.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002180-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMANHO CONCEICAO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA CAMANHO (REQUERENTE)

JOILTON CAMANHO CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002180-36.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

CAMANHO, LEONARDO CAMANHO CONCEICAO, JOILTON CAMANHO 

CONCEICAO Vistos. Acolho os autos na forma declinada. Defiro o pedido 

de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 

2º, do Código de Processo Civil. Intimem-se os requerentes para que 

instruam os autos, no prazo de 15 (quinze) dias, com documento legível 

que comprove a propriedade do veículo em nome do falecido Joilson 

Pereira Conceição, com a baixa da alienação, pois o alvará requerido 

apenas pelos requerentes não supre a baixa da restrição. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 851177 Nr: 54144-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSD, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DEHN JOAO EVAN CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVAO - 

OAB:4699, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o executado, na pessoa de seu procurador, 

para que efetue o pagamento da dívida conforme cálculo de fls. 174/175, 

nos termos da decisão de fls. 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1112331 Nr: 15651-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLSDA, AFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1085668 Nr: 4112-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGBDO, EDOES, EDOES, PJSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO NUNES - 

OAB:3.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412, RONALDO MONTEIRO FEGURI - 

OAB:8328/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para que apresente a 

Impugnação dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1130682 Nr: 23273-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a initmação da parte requerente para manifestar acerca da 

petição de fls. 282/286, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 831556 Nr: 37218-05.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMPM, CPM, NMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STÁBILE - OAB:5930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14.630

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 312287 Nr: 18517-06.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASM, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9.134/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENI RAMOS DE ALMEIDA - 

OAB:16.089

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

petição de fls. 82/86, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1165695 Nr: 38247-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 863336 Nr: 4302-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYDOB, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA 

- OAB:18857, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12.770/MT, JOSE 

KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA BERNADINO SILVA - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 Visto.Citado (fl. 25), o executado apresentou justificativa, pedindo a 

reunião desta ação a uma outra que tramita nesta Vara, pelo rito da prisão 

(cód. 863342). Ainda, que não tem condições financeiras de adimplir o 

débito de uma só vez, pugnando pelo pagamento parcelado (fls. 

34/36).Intimado a detalhar a proposta de pagamento parcelado (fl. 64), o 

executado permaneceu inerte (fl. 66).À fl. 67 a credora informou que não 

houve o pagamento do débito, e pediu a continuidade da execução.Em 

verdade, sabe-se que a simples alegação de dificuldade financeira não é 

bastante para eximir o devedor do encargo alimentar, em especial quando 

os filhos ainda são menores, que dependem exclusivamente dos genitores 

na manutenção de suas despesas, razão pela qual não serve como 

justificativa ao inadimplemento.Assim, refuto a justificativa e 

determino:Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada 

(CPC, art. 528, §3º).Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do 

executado no sistema CAGED/MTE.Promova-se tentativa de penhora de 

valores, via sistema BACENJUD, com imediata transferência do valor 

bloqueado para a conta de depósitos judiciais.Promova-se a penhora dos 

veículos cadastrados em nome do executado, via sistema RENAJUD, 

exceto se possuírem restrições de outra natureza.Oficie-se a Caixa 

Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe se existe saldo 

em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. E, em caso 

positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos judiciais do 

TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada a estes 

autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada no 

ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.Em caso de 

resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a vinculação da 

quantia bloqueada a este processo.Se forem frustradas as diligências 

acima, dê-se vista à parte exequente para que se manifeste sobre o que 

entender de direito.Intimem-seCumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de setembro de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 406052 Nr: 37716-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOR, ZRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Defiro o requerimento de fl. 142.

Promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares.

Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1076570 Nr: 58306-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBG, MCPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 Vistos.

Oficie-se à Conta Única Judicial para que forneça a este Juízo 

comprovante da transferência do valor depositado nos autos (fl. 48), à 

conta bancária da representante da exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo do que fora determinado acima, proceda-se nova busca de 

valores por meio do BACENJUD.

Em caso de respsota positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164386 Nr: 37709-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11.700, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora, indefiro a citação por edital.

Nos termos do artigo 653, do Código de Processo Civil, deve ser feito o 

arresto de bens, para que posteriormente seja convertido em penhora.

Portanto, promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema 

BACENJUD, com imediata transferência do valor bloqueado para a conta 

de depósitos judiciais.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, esclarecendo àquele órgão, que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares executadas nestes autos.

Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/TEM.

Se exitosas as diligências anteriormente determinadas, cumpra-se o 

disposto nos parágrafos do artigo 830, do Código de Processo Civil.

Se forem inexitosas, dê-se vista à parte exequente para que se manifeste 

sobre o que entender de direito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 741475 Nr: 38287-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHOS, MSDS, SOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT, VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

4682-A, VANIA MARIA CARVALHO - OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 38287-43.2011 – Código 741475

 Visto.

A presente ação executiva está em tramitação desde 2011, sem que a 

credora consiga seu objetivo: o recebimento do débito.

Intimado a manifestar sobre a proposta de acordo feita pelo exequente às 

fls. 143/146, a patrona do devedor não conseguiu contato com ele, 

ficando impossibilitada de manifestar.

Assim, promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

Promova-se nova tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares.

No que se refere ao fato de o exequente ter atingido a maioridade no 

curso da ação, tal fato não o obriga a trazer novo instrumento 

procuratório, porque desde o início, foi ele mesmo quem conferiu poderes 

ao seu causídico, só que representado pela mãe. Assim, aquela 

procuração continua sendo válida.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 841019 Nr: 45337-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VKADAG, SADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSADER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 45337-52.2013 – Código 841019

 Visto.

Considerando que a presente ação executiva está em tramitação desde 

2013, sem que a credora obtenha êxito no recebimento do crédito 

alimentar, independentemente das medidas já adotadas nos autos, 

determino:

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 

517).

Promova-se a tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, 

com imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

Promova-se a penhora dos veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD, exceto se possuírem restrições de outra natureza.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal para que, em 05 (cinco) dias, informe 

se existe saldo em nome do alimentante, em conta de FGTS e PIS/PASEP. 

E, em caso positivo, que o valor seja depositado na conta de depósitos 

judiciais do TJMT (Banco do Brasil, agência 3834), devidamente vinculada 

a estes autos, até o montante da dívida, que também deverá ser informada 

no ofício, informando àquele órgão que o dinheiro se destina ao 

pagamento de verbas alimentares.

Ainda, expeça-se ofício à Junta Comercial de São Paulo/SP, a fim de que 

as informações requeridas às fls. 70/71, no prazo de 10 (dez) dias.

Se forem frustradas as diligências acima, dê-se vista à parte exequente 

para que se manifeste sobre o que entender de direito.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1029084-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SONIA BARDDALL MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n . 

1029084-93.2018.8.11.0041 Visto. 1. Cuida-se de ação de inventário 

ajuizada pelo cônjuge e os herdeiros de José Maria de Oliveira Machado, 

todos maiores e capazes, o que evidencia a inexistência de litígio quanto 

ao inventário e a partilha de bens, razão pela qual determino que esta 

ação seja processada na forma do arrolamento sumário, previsto no art. 

659 do Código de Processo Civil, sabidamente mais célere. 2. Por isso, nos 

termos do art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil, NOMEIO a 

requerente Sonia Barddall Machado para exercer a função de 

inventariante, independentemente de compromisso (Cód. Proc. Civil, art. 

660). 3. Contudo, observa-se que o instrumento de procuração foi firmado 

apenas pela meeira. 4. Sobre isso, importa observar que, conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a constituição de mandato 

judicial (procuração ad juditia) é ato personalíssimo, de modo que, não são 

válidos os instrumentos outorgados por terceiros: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A outorga de procuração para o 

exercício do jus postulandi, nos termos do art. 38, do CPC, é ato 
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personalíssimo, conferindo ao advogado poderes para praticar os atos do 

processo, sendo defeituoso o instrumento outorgado por terceiro. - 

Recurso especial não conhecido.” (REsp 440.991/RJ, Rel. Ministro 

VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 

435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 310824-RJ. 5. Calha ressaltar 

que, com apoio da tecnologia, hodiernamente democratizada, os herdeiros 

podem firmar as procurações, digitalizá-las ou mesmo fotografá-las, e 

remetê-las ao nobre causídico para que promova sua juntada a este 

processo. 6. Outrossim, considerando que não foram apresentados todos 

os documentos necessários para homologação de plano da partilha, 

determino que a petição inicial seja emendada, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para juntada dos seguintes documentos imprescindíveis para o 

processamento desta ação: I) instrumentos de procuração firmados pelos 

herdeiros; II) acordo de partilha; III) certidões negativas de débitos fiscais 

Municipal, Estadual (SEFAZ-Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso e Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso) e da Receita 

Federal do Brasil; IV) inteiro teor das matrículas dos imóveis, atualizadas; 

V) certidão negativa de testamento (CNJ, Prov. 56/2016). 7. Considerando 

que nas ações de inventário e arrolamento sumário é do espólio a 

responsabilidade de arcar com as despesas processuais, o recolhimento 

das custas e da taxa de distribuição deverá ser efetuado antes da 

expedição dos formais de partilha (Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 8º, 

parágrafo único), mediante retificação do valor da causa, a qual foi 

atribuído valor irrisório. 8. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento da petição 

inicial. 9. Promova-se a retificação da distribuição do processo, mediante 

inclusão dos herdeiros no polo ativo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1027759-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANY PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (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 : 

1027759-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: IVANY PATRICIA MARQUES 

DE BRITO DUARTE INVENTARIADO: JURISDIÇÃO VOLUNTARIA Processo 

n. 1027759-83.2018.8.11.0041 Visto. 1. Trata-se de ação de inventário 

proposta por Ivany Patrícia Marques de Brito Duarte em razão do 

falecimento de sua genitora Divina Marques de Brito, cuja certidão de óbito 

informa que a inventariada deixou duas filhas e bens a inventariar. 2. Nos 

termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, NOMEIO 

inventariante a requerente Ivany Patrícia Marques de Brito Duarte que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, deverá comparecer à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função, sob pena de remoção. 3. 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. 4. 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). 5. Caso não haja litígio quanto à partilha, no prazo 

para as primeiras declarações, observados os requisitos legais, a 

inventariante poderá requerer a conversão do inventário para o rito do 

arrolamento sumário (CPC, art. 659), mediante a apresentação de acordo 

de partilha e os instrumentos de procuração dos demais interessados. 6. 

Na ação de inventário as custas processuais são devidas pelo Espólio e 

não pelas partes. Por isso, defiro ao Espólio a gratuidade processual, com 

a ressalva de que se for constatado no curso do processo que possuí 

condições de arcar com as despesas processuais, o benefício será 

revogado. 7. Com a apresentação das primeiras declarações, promova-se 

a retificação do polo ativo da ação, nele incluindo os demais interessados. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022417-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA NAZARE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUIDNAN SANTANA SOUZA (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  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1022417-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELIZANGELA NAZARE 

RODRIGUES RÉU: RUIDNAN SANTANA SOUZA Visto. O requerido, em sua 

contestação, admite a guarda unilateral da filha Sofia Hadassa Santana de 

Nazaré, por isso concedo antecipadamente a guarda à mãe. Considerando 

a relação de parentesco entre a menor e o requerido, conforme atesta a 

certidão de nascimento (cf. id. 9083399), nos termos do art. 4º da Lei 

5.478/68, defiro os alimentos provisórios à filha menor Sofia Hadassa 

Santana de Nazaré, que arbitro, por ora, em 70% (setenta por cento) do 

salário mínimo, incidindo sobre férias e 13º salário, quando houver. O valor 

dos alimentos deverá ser pago por meio de recibo ou depositado em conta 

bancária, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. No que se refere ao imóvel residencial, vejo que o 

intento da parte autora não tem cabimento aqui, mas sim na modalidade de 

cumprimento de sentença, como bem dito pela própria autora na 

manifestação n. 9721288, e deve ser deflagrado no juízo onde o acordo 

de partilha foi homologado, a saber, 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta comarca, nos termos do art. 516, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Portanto, excluo o pedido de reintegração de posse, 

passando a presente demanda versar apenas sobre os alimentos e 

guarda relativos à filha menor. As partes possuem legitimidade para 

figurar, cada uma, em seu respectivo polo processual e estão 

devidamente representadas por profissionais habilitados a postular em 

Juízo. Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se mostre 

razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 07 de dezembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos de artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Cada parte deverá comparecer com seu Advogado e suas testemunhas. 

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do 

dia, da hora e do local da audiência designada (CPC, art. 455). A 

Defensora Pública, a parte por ela assistida e as testemunhas por ela 

arroladas, deverão ser intimadas pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032330-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS TREVISOL FALEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

L. R. T. F. D. S. (AUTOR(A))

MARCIO FALEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS FALEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FALEIROS DA SILVA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1032330-97.2018.8.11.0041. Vistos. Marcos Faleiros da Silva, Mateus 

Trevisol Faleiros da Silva e Lucas Rosseto Trevisol Faleiros da Silva, 

propuseram a presente Ação de Revisão de Alimentos Consensual. É o 

breve relatório. D E C I D O. No caso, verifica-se que as partes são 
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legítimas e o acordo deduzido na inicial atende as exigências legais e aos 

interesses de todos, não havendo óbice para a sua homologação. Assim, 

homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado (id. 15583362), que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

necessário e arquive-se. Custas pagas (15584803). P. I. C. Cuiabá-MT, 18 

de outubro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1028098-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MOURA CURVO (ADVOGADO(A))

MARIA ELENA ALENCASTRO DE SA (REQUERENTE)

SUZIMAURY BENEDITA ALENCASTRO AMORIM (REQUERENTE)

ELEDIANE AUXILIADORA ALENCASTRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ALIADINY ALENCASTRO DE AMORIM (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS ALENCASTRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 

1028098-42.2018.811.0041 REQUERENTE: MARIA ELENA ALENCASTRO 

DE SA, ELEDIANE AUXILIADORA ALENCASTRO DE AMORIM, ANTONIO 

CARLOS ALENCASTRO DE AMORIM, ALIADINY ALENCASTRO DE 

AMORIM, SUZIMAURY BENEDITA ALENCASTRO AMORIM REQUERIDO: 

JOSE SOARES AMORIM Visto. Trata-se de Ação de Inventário na forma de 

Arrolamento Sumário proposta pelo cônjuge supérstite e filhos de José 

Soares Amorim, acima identificados, em que declaram que o falecido não 

deixou bens a serem partilhados, motivo pelo qual postulam a nomeação 

de inventariante para que represente os herdeiros em ação que será 

proposta para postular direito à diferença remuneratória decorrente da 

implantação da URV-Unidade Relativa de Valores. É o relatório. D E C I D O. 

Cuida-se de ação de inventário pelo rito da ação de arrolamento sumário, 

em que os requerentes declaram a inexistência bens a inventariar, 

revelando que o único propósito da ação consiste na nomeação de 

inventariante, visando a regularização de representação processual em 

ação que pretendem ajuizar para postular diferença remuneratória 

decorrente da implantação da URV-Unidade Relativa de Valores. Conforme 

mencionado, os requerentes informam que o de cujus não possui qualquer 

bem ou direito que possa constituir objeto de transmissão de herança. 

Sobre isso, inicialmente, importa observar que por “espólio” define-se “a 

soma ou a totalidade de bens deixados por uma pessoa, após sua morte” 

(De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, 11ª ed., 1991, p. 198). Por 

definição, o espólio não pode ser confundido com a pessoa do de cujus. 

Além disso, é certo afirmar que inexistindo acervo hereditário inexistirá 

espólio. No caso posto, a diferença de verbas remuneratórias decorrentes 

da implantação da URV não recebidas em vida pelo falecido não 

dependem de propositura de ação de inventário ou arrolamento para 

serem recebidas por seus sucessores, uma vez que podem ser pagas 

mediante alvará judicial, conforme o disposto no art. 666 do Código de 

Processo Civil e o art. 1º da Lei n. 6.858/1980. “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.” Portanto, a representação do espólio por meio de 

inventariante, prevista no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil de 

2015, somente deverá ocorrer quando houverem bens a serem 

partilhados em ação de inventário. Até mesmo porque, tal norma deve ser 

interpretada sistematicamente com as demais regras do mencionado 

compêndio de normas, que é taxativo ao prever que o inventariante é 

representante do espólio e não do de cujus. Com efeito, é flagrante a 

carência de ação para a propositura de ação de inventário para mera 

nomeação de inventariante, visando representar a falecida, uma vez que, 

nesse caso, a sua representação deve ser exercida por seus 

sucessores, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. “Art. 

110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, 

§§ 1o e 2o.” A legitimidade dos sucessores para representar o falecido, 

também está disposta no incido II do art. 313 do Código de Processo Civil 

que: “II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, 

determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for 

o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais 

adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.” No mesmo sentido, 

também dispõem o art. 688; art. 778; inciso II; art. 779, inciso II; art. 967, 

inciso I; e art. 1.004 do Código de Processo Civil. Com efeito, o 

entendimento de que a propositura da ação de inventário somente é 

imprescindível quando houver bem a inventariar está sedimentada na 

jurisprudência: "Não se trata de sucessão processual, mas de ajuizamento 

de demanda pelos próprios herdeiros e sucessores do falecido. Ante o 

princípio da saisine (artigo 1.784 do Código Civil, correspondente ao artigo 

1.572 do Código Civil de 1916), com a morte da titular do direito, houve a 

transmissão, imediata e automática, da posse e domínio dos bens e dos 

direitos aos herdeiros, independentemente de inventário ou partilha. No 

caso dos autos, inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de 

inventário, não há óbice para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos 

conjuntamente, o direito aos reajustes da caderneta de poupança feitos a 

menor. Saliente-se, neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível 

quando o falecido houver deixado bens a inventariar, bem assim nas 

hipóteses expressamente mencionadas em lei. Recurso especial 

conhecido em parte e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão 

e a sentença, declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são 

parte legítima para pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos 

inflacionários, e determinar o retorno dos autos à origem para o 

prosseguimento da ação." (REsp 1355479/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 20/05/2015 -Grifado) Além 

disso, é importante lembrar que tanto o espólio quanto o inventariante são 

figuras provisórias, efêmeras no mundo jurídico, que se extinguem com o 

fim do inventário, momento a partir do qual cabe igualmente aos herdeiros 

a legitimidade processual para representar o falecido: “RECURSO 

ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL - INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - 

HABITAÇÃO DOS HERDEIROS - REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Encerrado o inventário, 

com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, 

momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo 

artigo 12, V, do Código de Processo Civil. II - Dessa forma, é necessário 

que o Juiz possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, 

para fins de regularização da substituição processual, por força dos 

princípios da celeridade e da economia processual. III - Recurso especial 

improvido.” (STJ – Resp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011) Conclui-se, 

portanto, que inexistindo inventário, a pessoa falecida deve ser 

representada por seus sucessores, conforme previsão estampada no 

Código de Processo Civil, em dispositivos que ratificam a legitimidade 

processual dos sucessores para representar o falecido, titular do direito. 

Não bastassem os fundamentos até aqui apresentados, ressalta-se, 

ainda, que a desnecessidade de eleição de inventariante ao espólio para 

mera regularização de representação processual é rechaçada pelos 

Tribunais, conforme evidencia a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO REPRESENTADO POR 

TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE 

INVENTÁRIO. "Considera-se regular a representação ativa do espólio 

quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista." (STJ - REsp 554.529/PR - Rel. Min. 

Eliana Calmon - Segunda Turma - j. 21.06.2005 - DJ 15.08.2005) RECURSO 

PROVIDO. (TJ-PR - AI: 8743426 PR 874342-6 (Acórdão), Relator: Shiroshi 

Yendo, Data de Julgamento: 04/04/2012, 16ª Câmara Cível) “(...) 3. Os 

herdeiros são partes legítimas para pleitearem direitos transmissíveis, pelo 

de cujus, até que, inaugurado o inventário, um deles assuma a 

inventariança. 4. Ressoa injusto que o direito fique relegado à deriva, por 

força de mera formalidade, havendo titulares aos quais correspondem, 

meios judiciais de tutela dos direitos transmissíveis mortis causa.” (STJ. 
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RMS 15.377/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

02/12/2003, DJ 16/02/2004, p. 203) “PROCESSUAL CIVIL – EMPRÉSTIMO 

COMPULSÓRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MORTE DO TITULAR DO 

DIREITO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – LEI 6.858/80. 1. A 

Lei 6.858/80, ao exigir a apresentação da certidão de habilitação dos 

herdeiros na Previdência Social para pleitear levantamento de valores não 

recebidos em vida pelo de cujus, somente se aplica à via administrativa. 2. 

Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e 

todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, 

independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já 

tenha se encerrado ou não exista. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 

554.529/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 242) “ESPÓLIO. PÓLO PASSIVO DA 

DEMANDA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSADO. A inexistência de 

abertura de inventário não pode constituir entrave ao exercício do direito 

de ação por parte da autora (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). Caso 

contrário, seria muito fácil que o cônjuge supérstite e/ou herdeiros de 

empregador deixassem de providenciar a nomeação de inventariante para 

o espólio objetivando, quiçá, se beneficiarem do curso do prazo 

prescricional do direito de ação de créditos trabalhistas, ou até mesmo de 

se esquivarem de responder a ações intentadas contra a universalidade 

dos bens pertencentes ao de cujus. Nesse contexto, no caso em exame, 

apresentando-se nos autos o ora recorrente como herdeiro (terceiro 

interessado), e não como inventariante, impõe-se a decretação ex officio 

da nulidade do processado, inclusive da sentença (art. 47 do CPC), por 

vício atinente à inexistência de regularidade processual do espólio, com a 

remessa dos autos à origem, determinando-se a notificação de todos os 

herdeiros que o representarão até quando for oficialmente designada a 

pessoa do inventariante e, ainda, a reabertura da instrução processual 

(art. 12, V, § 1º do CPC). Prejudicado o exame do apelo do terceiro 

interessado.” (TRTMT - RO(Rs) 01123.2011.006.23.00-1, Julgado em: 

17/10/2012, Publicado em: 19/10/2012, Relator: BEATRIZ THEODORO) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. LEGITIMAÇÃO ATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À 

INICIAL. DECISÃO REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIO ABERTO. 

PÓLO ATIVO A SER FORMADO PELA SUCESSÃO, REPRESENTADA 

PELOS HERDEIROS. Inexistente inventário aberto, a legitimidade para 

figurar no processo é da sucessão, na ordem da lei civil. Após a abertura 

do inventário, até a partilha, a legitimidade é do espólio, representado pelo 

inventariante. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da 

sucessão, representada pelos herdeiros, ante a inexistência de inventário 

aberto. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 

70047566922, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/04/2012) “O espólio deve ser representado em juízo, ativa e 

passivamente, pelo seu inventariante (art. 12, V, do CPC). Inexistindo 

inventário, a representação deve ocorrer pelo conjunto de herdeiros. 

NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO.” (TJRS. Apelação Cível Nº 

70035342948, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 20/12/2011). “É parte legítima para pleitear as 

diferenças de correção monetária de poupança mantidas por correntista já 

falecido, o seu espólio, ou, na ausência de abertura de inventário, todos 

os herde i ros  em con junto . ”  (TJMG. Apelação Cíve l 

1.0133.07.036680-1/001, Rel. Des.(a) Heloisa Combat, 7ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 03/02/2009, publicação da súmula em 20/02/2009) Em 

suma, o ajuizamento de ação de inventário com o propósito de regularizar 

a representação processual em outra ação não é juridicamente admissível. 

Com efeito, inexiste interesse processual para o pedido de inventário com 

o mero propósito regularizar representação processual, em outro 

processo, de pessoa falecida, visto que o inventariante é representante 

do espólio e não do de cujus. Outrossim, inexistindo espólio, a 

representação deve se dar por seus sucessores, nos termos do art. 110 

do Código de Processo Civil ou por meio da habilitação nos próprios autos 

(CPC, art. 687). Exigir o contrário infringe o princípio da razoabilidade e as 

garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal. 

Enfim, a propositura da presente demanda com o objetivo de suprir 

formalidade processual de outra configura contrassenso que não se 

amolda e nunca se amoldará à realidade do direito e da justiça, uma vez 

que: “A exigência de inventário negativo para fins de representação 

processual representa a imposição de grave ônus à parte, além de um 

d e s p e r d í c i o  d e  j u r i s d i ç ã o . ”  ( T R F - 3  -  A C :  1 8 4 3 7  S P 

0018437-54.2010.4.03.6100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

LUNARDELLI, Data de Julgamento: 07/05/2013, PRIMEIRA TURMA) Pelas 

razões expostas nesta sentença, concluo que inexiste interesse 

processual para o pedido formulado nesta ação, o que impõe que o 

processo seja extinto sem apreciação do mérito. Em face do exposto, 

DECLARO a ação carente de interesse processual, razão pela qual 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade de Justiça. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se, mediante baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 998259 Nr: 22721-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Compulsando os autos vê-se que o processo foi sentenciado às fls. 

412/413v, e, posteriormente deferido pedido de expedição de alvará para 

levantamento de valores, mediante prestação de contas, fls. 438. O 

inventariante às fls. 448/451, noticia a prestação de contas, e, a d. 

representante do Ministério Público requereu a complementação da 

prestação de contas, fls. 453/453v.

 Assim sendo, e, considerando a manifestação/complementação de fls. 

454/456 do inventariante, com a juntada dos documentos de fls. 457/483, 

pretendendo “o acolhimento das prestações de contas”, bem como a 

“entrega do formal de partilha”, foi dada nova vista ao Ministério Público, 

que apresentou parecer às fls. 485/486, opinando pelo acolhimento da 

prestação de contas, e, regular finalização do inventário, fls. 486.

 Dito isso, e, reportando-me, portanto, à manifestação ministerial favorável, 

bem como tendo em vista os documentos juntados, em complementação, 

às fls. 457/483, acolho/homologo a prestação de contas apresentada nos 

autos pelo inventariante, e, consequentemente, atento, ainda, ao postulado 

às fls. 456, cumpra-se conforme determinado na sentença, expedindo-se 

o que ainda necessário, com as cautelas de estilo, fls. 412/413v e 438. Às 

providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1054843 Nr: 48703-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, JCM, ARDS, CHGM, RPRSM, SPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, ITAMAR LIMA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

12107-E, Laura Fabiana Leao de Barros - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se que o processo foi sentenciado às fls. 

348/349v, e, determinado o cumprimento, expedição do necessário, fls. 

439 e 453.

 Outrossim, considerando o noticiado e postulado às fls. 455, aguarde-se 

pelo prazo noventa dias, providências relacionadas à expedição do formal 

de partilha, com a observância de que se extrapolado este prazo o 

processo será arquivado, e, se necessário, poderá haver futuramente o 

desarquivamento para os fins de direito.
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 No mais, dê ciência à inventariante da manifestação de fls. 460, e, 

documento juntado às fls. 461/463. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 249114 Nr: 16548-87.2006.811.0041

 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: EBRB, BBRB, EBDS, AXDMBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23.876/MT, LUCAS GUIMARAES 

RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928, LUIZ AUGUSTO LEITE - 

OAB:16.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atenda-se o postulado às fls. 298, no que diz respeito à exclusão dos 

advogados renunciantes. No mais, intime-se pessoalmente a inventariante 

para que manifeste interesse neste processo no prazo de dez dias, 

manifestando, através de advogado(a), inclusive sobre o postulado na 

petição de fls. 296/296v, sob pena de remoção, em caso de inércia. Após, 

voltem os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 273142 Nr: 3736-76.2007.811.0041

 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: MDR, LDRMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA 

COSTA DINIZ - OAB:4481/MT, MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me à manifestação ministerial de fls. 543/543v, intime-se a 

inventariante, através de seu advogado para que manifeste no prazo de 

cinco dias. Não havendo manifestação, intime-se a inventariante, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, quanto à necessidade de prestação 

de contas, sob as penas da lei.

 Após, voltem os autos conclusos para análise, inclusive, se necessário, 

quanto às demais providências solicitadas pelo Ministério Público às fls. 

543v.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1167055 Nr: 38830-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, BCR, JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que a parte Requerida manifestou às fls. 208/209, dizendo 

que não concorda com o pedido de emenda/retificação da lide, requerendo 

a extinção do processo sem resolução do mérito, com respaldo no art. 

329, II, do CPC, em observância, portanto, do efetivo contraditório, arts. 9 e 

10 do CPC, intime-se o Requerente para que manifeste no prazo de quinze 

dias.

 Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista à d. representante do 

Ministério Público e voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento ou eventual extinção e arquivamento.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 740796 Nr: 37550-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT, MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14847

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para que o procurador da autora assine a petição de fls. 1814, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015973-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

GILLIARD FERREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SOUZA LIMA (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 1015973-42.2018.8.11.0041. Ação: 

Alimentos, guarda e regulamentação de visita Vistos, etc... Observa-se 

que intimado, o Requerente instruiu os autos com certidão de nascimento 

da adolescente, Id n. 14007628. Outrossim, considerando que os 

genitores possuem legitimidade para discutir os assuntos relacionados à 

guarda, direito de visitas e alimentos, não existe a necessidade da filha 

figurar como parte da ação. Assim, feita essa ressalva, e que a 

adolescente não está inclusa como parte na autuação, deixo de 

determinar a retificação e passo a analisar o pedido inicial. No mais, diante 

da inexistência de provas de que a adolescente se encontra residindo na 

companhia do Requerente, registro que as questões relacionadas a 

guarda, direito de visitas e alimentos serão analisadas após a realização 

da audiência de conciliação a ser abaixo designada, caso não haja acordo 

entre as partes. 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 

29/11/2018 às 14:00 horas. Cite-se a parte Requerida 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 o mandado 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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 219 de 569



Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037572-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. B. (REQUERENTE)

M. M. D. N. W. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. D. S. M. (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 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 12/11/2018 ÀS 

17:45H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 18 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: 1027406-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

OTAVIO JOSE DE PAULA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA AMORIM DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Determino a pesquisa INFOSEG a fim 

de localizar o endereço da requerida. Após, designo audiência de tentativa 

de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia ___04__/__12___/2018 às 

__14____h__30___m. 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 Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1027406-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

OTAVIO JOSE DE PAULA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA AMORIM DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 04/12/2018 ÀS 

14:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 18 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020772-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELI SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CASSEMIRA EPIFANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRA EPIFANIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA INFORMAR O ENDEREÇO DA 

FERNANDA DA SILVA GONZAGA E EMANOELA DA SILVA GONZAGA, A 

FIM DE EXPEDIR MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011918-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. P. (AUTOR(A))

S. M. G. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. M. N. (ADVOGADO(A))

E. R. R. (RÉU)

L. V. D. M. G. A. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PDF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011918-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. P. (AUTOR(A))

S. M. G. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. M. N. (ADVOGADO(A))

E. R. R. (RÉU)

L. V. D. M. G. A. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PDF

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027967-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO COSME DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Dissolução de União Estável

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031499-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZALTINA BARBOSA (REQUERENTE)

MARIO VENANCIO JUSTINIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE
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Vistos, etc. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Determino seja expedido 

ofício ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, a fim de verificar a 

existência de valores a título de PIS/PASEP, bem como seja realizada 

pesquisa via BACENJUD, a fim de localizar valores em nome do falecido, 

no prazo de 10 (dez) dias. Com as respostas nos autos, intimem-se as 

autoras para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de 

outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029718-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Daniela Molina Barcellos (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATILA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR DE SOUZA DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MAIZA SABO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

MAURO SABO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

ELOISA HELENA SABO E SILVA (HERDEIRO)

ROSANA DE SOUZA OLIVEIRA ARRUDA (HERDEIRO)

ROSEMEIRE DE SOUZA OLIVEIRA (HERDEIRO)

ANA FLAVIA DE SOUZA OLIVEIRA (HERDEIRO)

HILTON SABO DE OLIVEIRA (HERDEIRO)

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 : 

1029718-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA DA CUNHA REQUERIDO: DONATILA DE SOUZA OLIVEIRA 

Vistos, etc. Defiro por ora os benefícios da assistência judiciária gratuita 

nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de Processo Civil Nomeio 

Inventariante a herdeira MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA que 

prestará o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). Após, proceda-se com as 

citações (art. 626, §1 do CPC) e, em seguida, intime-se a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, §4º do CPC), para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 627, caput). Determino ainda, que o 

inventariante providencie a juntada do recolhimento do imposto “causa 

mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção 

nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, junte também aos autos, certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados. 

Determino a citação dos herdeiros para se manifestarem no presente 

inventário. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de 

outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034543-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA (REQUERIDO)

PEDRO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

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 : 

1034543-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA 

NETTO REQUERIDO: ANA PAULA OGLIARI CARNEIRO ROCA, PEDRO 

GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos, etc. Oficie – se ao juízo deprecante 

solicitando cópias necessárias para instruir a presente missiva, com as 

informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia 

de mandado. Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a 

fim de informações e consultas. Após o cumprimento devolva-se com as 

cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1033971-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

WVERLAYNE JESSICA DAS CHAGAS FREITAS (REQUERENTE)

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo: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. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Dê-se vistas ao Ministério Público. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 725665 Nr: 21403-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDM, MADDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 725665

O Executado foi intimado pessoalmente em 09.08.2011 (fls. 54) e não 

apresentou defesa até a presente data.

 Desse modo, não há necessidade de nova intimação, devendo ser 

iniciado os atos expropriatórios relativos ao rito adotado.

Intime-se a parte, Exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 726351 Nr: 22134-32.2011.811.0041

 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: ELIS REGINA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE MATTOS, 

NAARA ORNELLAS VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABÍLIO CUSTÓDIO DE MELO - 

OAB:5945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO (art. 487, I, do C.P.C.) e REVOGO a 

decisão de fls. 117 dos autos em apenso (código: 251106) referente ao 

deposito judicial dos aluguéis e, ainda determino a retirada do imóvel 

localizado Rua 242, Quadra 87, Casa 01 do Bairro Tijucal através da 

escritura lavrada no livro 71, folhas 34/35 lavrada no 5º Serviço Notarial e 

Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT do inventário do falecido João Batista de Matos, por ser de 

propriedade da Srª Elis Regina Alves de Oliveira, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.Isento de custas, pois a concessão de justiça 

gratuita.Condeno a Embargada ao pagamento de verba honorária no 

equivalente 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Contudo, 

concedo os benefícios da justiça gratuita, e, por consequência, a 

obrigação ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º do 

C.P.C.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as partes.Transitado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 221 de 569



em julgado, certifique-se, proceda-se o desapensamento dos autos, e, 

pos te r i o rmen te ,  a rqu i ve m - s e ,  o b s e r v a n d o  a s  c a u t e l a s 

necessárias.P.R.I.C.Cuiabá – MT, 15 de outubro de 2018.Luis Fernando 

Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 979454 Nr: 13825-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11.765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da parte interessada na 

confecção de documentos diversos, para em 05 dias, comparecer em 

cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar documento 

expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção se for o 

caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se for o 

caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 902860 Nr: 31955-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFLDA, ALG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Defiro o prazo 

de 10 (dez) dias para que a Defensoria Pública se 

manifeste.Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.Ciente o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Luis Fernando Voto 

Kirche Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 748886 Nr: 936-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARQUES BEZERRA, AGNELO BEZERRA 

BONFIM, AGNALDO BEZERRA BONFIM, ADALZIRA BEZERRA GOMES, 

ANIVALDA BEZERRA RIBEIRO, ARCIMARIA BEZERRA SIQUEIRA, 

MARCÍLIA MARQUES BEZERRA CONTRERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AGNELO BEZERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se a inventariante para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 344979 Nr: 15073-28.2008.811.0041

 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: SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORIVAL DE SOUZA - 

OAB:4818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Padilha de Carvalho 

- OAB:OAB/MT 3.330, Valtencir Reis Pereira - OAB:OAB/MT 9.472

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo em apenso foi sentenciado, intime - se a 

inventariante para se manifestar nos presentes autos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 251106 Nr: 17747-47.2006.811.0041

 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: NAARA ORNELLAS VIANNA, B. V. M., F. A. M., 

MARINEZ PEREIRA DOS SANTOS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, JOÃO FARIAS GOMES - OAB:2640, 

SALUSTRAS GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO HAUBERT - 

OAB:12.059/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA - OAB:9.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo em apenso foi sentenciado, intime - se a 

inventariante para se manifestar nos presentes autos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 848831 Nr: 52109-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA MARIA KNOLSEISEN, FLAVIO FILGUEIRAS 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TARCISIO LUIZ LOQUES 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131 OAB/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA - 

OAB:16448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a intimação pessoal da inventariante para se manifestar aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique-se o Sr. 

Gestor e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 317652 Nr: 20716-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV, MTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 288, determino a avaliação do bem imóvel 

(descrito à fl. 56, item a)pelo Oficial de Justiça Avaliador.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 278049 Nr: 5274-92.2007.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVGC, SNDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT, SEBASTIÃO NUNES DA CUNHA SOBRINHO - OAB:4905

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para se manifestar nos autos informando quanto 

a venda do imóvel autorizada nos autos em apenso sob o código 222162.

Após, volte conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 785579 Nr: 39448-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVGC, SNDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para se manifestar nos presentes autos, após 

volte conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 219912 Nr: 28349-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGC, RNDC, JNDCN, ONDCR, RNDCP, SNDCS, PLNDC, 

ENDS, DNDC, ENDC, LCNDC, VNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDC

 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:

 Vistos, etc.

Por se tratar de interesse de incapaz, fl. 94, dê - se vista ao representante 

do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 222162 Nr: 30168-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES DA CUNHA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA GIMENES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aguida Rodrigues Freire - 

OAB:OAB/MT 11.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime - se o inventariante para se manifestar quanto a venda do imóvel 

autorizada à fl. 205.

Após, volte conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1122851 Nr: 19994-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCLF, LAF, LLF, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4.107-MT

 Vistos, etc...

Código: 1122851

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS 

proposta por RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES, LUCAS AMANCIO 

FERREIRA e ESTER LIMA FERREIRA em desfavor de ASER AMANCIO 

FERREIRA.

A parte autora com objetivo de composição amigável do litígio pugnou pelo 

recebimento de 30% dos rendimentos líquidos do requerido, fl. 87.

O requerido concordou com o pedido da parte autora, fl. 91.

 O representante do Ministério Público manifestou, fls. 92/92-verso, 

opinando pelo deferimento ao pleiteado na petição inicial pelos 

requerentes.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, 

NCPC) o acordo realizado às fls.87 e fl. 91, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos; e extinguindo a presente com resolução do mérito.

Oficie – se a SEGES para que proceda ao desconto de 30% dos 

rendimentos líquidos (deduzindo apenas o imposto de renda e previdência) 

do Sr. Aser Amancio Ferreira, devendo incidir sobre o 13% salário, férias 

e verbas rescisórias, devendo ser depositado na conta a ser apresentada 

pelos requerentes.

Transitado em julgado, certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 399787 Nr: 32724-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO BENEDICTO DE 

AMORIM VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 399787

Às fls. 149/149 – verso encontra-se a Avaliação realizada pelo Senhor 

Oficial de Justiça.

Denota-se que os advogados das partes foram devidamente intimadas, 

conforme certidão de publicação e expediente. (fls. 152).

Desse modo, homologo a avaliação acostada às fls. 149/149 – verso.

Considerando que o imóvel indicado na avaliação está em condomínio e 

que não há matrícula acostada nos autos, intime-se pessoalmente o 

Senhor Laucidio José da Silva, para que se abstenha de vender e/ou 

depreciar o bem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 

crime de Desobediência (art. 330 do C.P.C.).

 Designo audiência de tentativa de conciliação a ser realizada em 

28/11/2018, às 13:00 horas.

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1315622 Nr: 12100-51.2018.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEG, MGGR, FRAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Ante o teor da 

certidão do senhor oficial de justiça com relação a não localização da 

parte requerente para ser intimada para a apresente audiência, resta 

prejudicado o presente ato.Redesingo a presente audiência para a data de 

11/12/2018, às 13h30min.Determino à intimação de ambas as partes para 

que compareçam no próximo ato.

Ciente o Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 782711 Nr: 36366-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA MONTEIRO ZAVIASKY, ELIAS MIGUEL 

MONTEIRO ZAVIASKY, RICARDO MONTEIRO ZAVIASKY, VERUSA 

MONTEIRO ZAVIASKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO ZAVIASKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO A DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 782711

Tendo vista sentença nos autos em apenso, intime – se a inventariante 

para que exclua do inventário o imóvel: Casa Residencial Tipo C- 3, 

edificada no lote de terreno nº 01, na Quadra 25, sito na Rua Radialista 

Reinaldo da Veiga, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, matricula nº 15351, ficha 

01, Livro nº 02, do Cartório do 7º Ofício da Capital, por ser de propriedade 

da Srª Aparecida de Castro Silva.

Intime-se, ainda, a Inventariante para providenciar:

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome do de cujus.

E apresente às últimas declarações no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 895301 Nr: 26720-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELEIDE TAVARES DA SILVA, ROMARIO REINOSO 

MARTIM, JUCELEIDE TAVARES DA SILVA, MAURIEN REINOSO MARTIM, 

ALINE TAVARES MARTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOÍLIO DE ANTONIO MARTIM MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arihadiney Tavares Eugenio - 

OAB:16378/O, THATIANE ZAITUM CARDOSO - OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em face 

do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art.659 

do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo falecido ANTONIO MARTIM 

MATHEUS na forma descrita, por meio do esboço de fl.129/131, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados.E ainda, 

observando que aos herdeiros estão de acordo com a união estável entre 

a inventariante e o falecido, fls. 121/122, DECLARO a existência da União 

Estável entre Srª Juceleide Tavares da Silva e o falecido Antonio Martim 

Matheus, no período compreendido entre janeiro de 1997 até a data do seu 

óbito em 12/04/2014 (certidão de óbito fl.34), assim, declarar a autora 

como companheira do “de cujus”, para todos os efeitos jurídicos e 

legais.Transitada em julgado, após expeça-se formal de partilha. Expeça – 

se alvará para a transferência dos bens móveis indicados no item III, fls. 

129/131 para os seus respectivos compradores.Expeça – se alvará com a 

finalidade de baixa na pessoa jurídica A.M Matheus ME, em nome do 

falecido. Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811822 Nr: 18308-27.2013.811.0041

 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: ADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMMZ, EMMZ, RMZ, VMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

FORMULADO NA AÇÃO (FLS. 05/09) (art. 487, I, do C.P.C.) e ADJUDICO o 

imóvel: Casa Residencial Tipo C- 3, edificada no lote de terreno nº 01, na 

Quadra 25, sito na Rua Radialista Reinaldo da Veiga, Bairro Coophamil, 

Cuiabá/MT, matricula nº 15351, ficha 01, Livro nº 02, do Cartório do 7º 

Ofício da Capital, em favor da Embargante: APARECIDA DE CASTRO 

SILVA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Isento de custas, 

ante a concessão de justiça gratuita.Condeno os Embargados ao 

pagamento de verba honorária no equivalente 10% (dez por cento) do 

valor atribuído à causa. Contudo, concedo os benefícios da justiça 

gratuita, e, por consequência, a obrigação ficará suspensa nos termos do 

art. 98, § 3.º do C.P.C.Cientifique-se o Ministério Público.Intimem-se as 

partes.Transitado em julgado, certif ique-se, proceda-se o 

desapensamento dos autos, e, posteriormente, arquivem-se, observando 

as cautelas necessárias.P.R.I.C.Cuiabá – MT, 16 de outubro de 2018.Luis 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034666-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA (ADVOGADO(A))

STEFFANY APARECIDA DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA REIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Primeira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Primeira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033918-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA (RÉU)

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 : 

1033918-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA 

RÉU: JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INCLUSÃO DE APELIDO ajuizada por 

JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA SILVA, requerendo a retificação do seu 

nome na certidão de nascimento. Vieram conclusos os autos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL – INCLUSÃO DE APELIDO ajuizada por JESUINO LISBOA DE 

OLIVEIRA SILVA, requerendo a retificação do seu nome na certidão de 

nascimento. Analisando os argumentos contidos na petição inicial verifico 

que o feito deve ser remetido a uma das varas cíveis desta Comarca, 

porquanto as Consolidações das Normas Gerais da Corregedoria, em seu 

Capítulo 1, Seção 10, item 1.10.17, estabelece que: 1.10.17 – Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI , do COJE/MT. Assim, declaro este Juízo 

incompetente para o processamento da presente demanda e determino 

que o presente feito seja redistribuído para uma das varas cíveis da 

Capital, com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 

de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025501-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

NILZA NONATO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO (REQUERIDO)

NILZA NONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - 256.389.818-88 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1025501-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO, 

NILZA NONATO DA SILVA REQUERIDO: NILZA NONATO DA SILVA, 

JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO PROCURADOR: FERNANDO BIRAL DE 

FREITAS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CONSENSUAL ajuizada por NILZA NONATO DA SILVA e 

JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO. As partes informam que convivem em 

regime de união estável desde o ano de 1.991. Esclarece que a Senhora 

Nilza é servidora pública estadual aposentada, e por ser o Senhor Joaquim 

de Oliveira Filho seu dependente necessita regularizar essa situação junto 

ao Estado de Mato Grosso, que somente aceita sentença judicial 

declarando a união estável. Ao final, requer a homologação do acordo. 

Com vistas dos autos, o membro do Ministério Público declinou das suas 

atribuições do feito. (ID n.º 15296449). Pelo exposto e o que mais dos 

autos consta, HOMOLOGO (art. 487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado 

referente a União Estável; e, em consequência, com fulcro nos artigos 

1.723, do Código Civil 226, § 3°, da Constituição Federal, DECLARO a 

EXISTÊNCIA da União Estável entre NILZA NONATO DA SILVA e JOAQUIM 

DE OLIVEIRA FILHO, com início no ano de 1.991, extinguindo a presente 

com resolução do mérito, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Intimem-se as partes. Isento de custas, pois foi concedido os benefícios 

da justiça gratuita (ID n.º 14675850); deixo de condenar em verba 

honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, certifique-se 

e procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033469-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. S. (ADVOGADO(A))

F. D. D. A. (ADVOGADO(A))

M. M. F. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033469-84.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15767755, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2018, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027696-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. P. (ADVOGADO(A))

C. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. T. C. K. (ADVOGADO(A))

A. C. C. (REQUERIDO)

C. R. D. S. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027696-58.2018.8.11.0041 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 

15888069 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, II, do 

NCPC, RECEBO e JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de 

Declaração e, em decorrência sano a omissão apontada, nos termos 

externados ao longo da presente. De qualquer forma, diante da notícia de 

que a requerida não se encontra mais internada, entendo necessária a 

designação de audiência para entrevista da interditanda, nos termos do 

artigo 751 do CPC/2015, para o dia 21 de novembro de 2018, às 15h00min. 

Cite-se a interditanda, cientificando-a, ainda, que, querendo, poderá 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no 

artigo 245, §1º, do Código de Processo Civil. Em tempo, no que atine a 

informação contida na petição de ID. 15857554, através do qual é relatado 

que o curador da requerida teria adquirido um veículo em seu nome, 

entendo que tal situação, apesar de merecer apuração, não tem o condão 

de ensejar a remoção do curador nomeado, sendo necessária a 

interposição de ação autônoma, nos termos do artigo 761 do CPC/2015. 

Consigno, ainda, que o simples fato de a autora acompanhar a requerida 

em consultas e tratamento médico não bastam para sua nomeação para o 

exercício da curadoria, eis que além da pessoa da requerida, também é 

necessário gerir os seus bens, e, como dito alhures, demonstra-se, a 

princípio, mais apto ao mister o filho da curatelanda. No mais, prossiga-se 

no cumprimento das determinações outrora exaradas, expedindo-se o 

necessário para a citação e intimação da requerida para a audiência de 

entrevista. Providencie-se, Sr. Gestor, o necessário para a realização de 

estudo psicossocial com as partes, conforme consignado na decisão de 

ID. 14905485. Em tempo, manifeste-se a autora acerca do interesse na 

realização de perícia autônomo presente, ou acene a possibilidade de 
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aproveitamento da que será realizada noa autos n.º 1027358-84.2018. Por 

fim, determino seja levantado o segredo de justiça dos autos, eis que não 

se enquadra nas hipóteses do artigo 189 do CPC/2015. Intimem-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014989-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA DA SILVA MANARI OAB - 655.366.301-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a manifestação do executado 

no ID 15985029 e seguintes, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 18 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034429-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. E. S. P. (ADVOGADO(A))

N. T. F. P. (AUTOR(A))

N. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (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 1034429-40.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15919351, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24/01/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034040-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FATIMA FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA SILVA DE FIGUEIREDO (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. 1034040-55.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Cuida-se de Ação de 

Interdição (Com Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Janete Fátima 

Figueiredo de Almeida, em face de Jacira Silva de Figueiredo, ambas 

qualificadas nos autos. Relata na exordial, que a interditanda é sua mãe e 

é portadora de “Distúrbio Cognitivo Severo”, deficiência esta, que a torna 

incapaz de praticar mesmo os atos mais simples da vida. Em decorrência, 

a requerente postula a concessão de tutela provisória para que seja 

nomeada como curadora especial da requerida, na qualidade de sua filha. 

Vindica, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita, além da 

interdição definitiva da demandada. Vieram-me os autos conclusos. É o 

Relatório. Decido. Analisando o pedido de tutela provisória vindicada, 

necessário salientar que o artigo 749, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil autoriza ao magistrado a nomeação de curadora provisória 

a interditanda, quando houver justificada urgência. O artigo 300, caput, da 

lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória 

de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

constato que tais requisitos legais se perfazem presentes. Isso, pois, 

evola-se do atestado médico juntado no ID. 15779598 - Pág. 1, que a 

interditanda sofre de uma doença grave, incurável, classificada como 

portadora de distúrbio cognitivo severo, fazendo tratamento com 

medicação controlada, deixando entrever que não possui autonomia, em 

decorrência da sua patologia, para a prática dos atos corriqueiros da vida 

comum, evidenciando, assim, a probabilidade do direito. De outro vértice, 

também constato a presença do fundado receio de dano, diante do quadro 

de saúde do interditando, uma vez que esta, a princípio, não possui o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, deixando 

entrever que a demora pode ocasionar prejuízo com relação a sua própria 

pessoa e a gestão de seus bens. Pondero, ainda, que não vislumbro o 

perigo de irreversibilidade do deferimento da tutela de urgência vindicada, 

a qual poderá ser revogada a qualquer momento. No mais, não se pode 

deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual 

destinado à defesa dos interesses do incapaz, sendo de rigor, no caso 

dos autos, a concessão da tutela provisória postulada. Nesse sentido, 

válido destacar o seguinte ensinamento sobre a curatela, in verbis: “a 

curatela, em sua figura básica, visa proteger a pessoa maior, padecente 

de alguma incapacidade ou de certa circunstância que impeça a sua livre 

e consciente manifestação de vontade, resguardando-se com isso, 

também, o seu patrimônio” (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Manual de Direito Civil – volume único. São Paulo: Saraiva 2017. 

1ª. p. 1.421). Logo, em face das alegações apresentadas, imperativo o 

deferimento da curatela provisória. Ante o exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos da Lei Processual, DEFIRO o 

pedido de tutela, por conseguinte, NOMEIO a Sra. Janete Fátima Figueiredo 

de Almeida (filha) como curadora provisória da requerida Jacira Silva 

Figueiredo, a fim de que possa assisti-la nos atos de natureza patrimonial 

e negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015). Em decorrência, determino seja 

lavrado o termo de compromisso, nos moldes do artigo 759 do Código de 

Processo Civil, ficando autorizado, provisoriamente, à curadora ora 

nomeada, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens 

do curatelado, ressaltando que, por ora, o exercício de seu munus será 

exclusivamente para fins de postulação e recebimento de benefício 

perante o INSS, representação perante entidades médico-hospitalares e 

demais atos inerentes a ambas, bem como representação perante órgãos 

públicos e empresas privadas, ficando a curadora provisória obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC e as respectivas sanções. Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencentes ao interditando, e ainda, a proibição 

da curadora de fazer empréstimo bancário/financiamento em nome do 

interditando, salvo, em quaisquer das hipóteses, com autorização judicial. 

No mais, designo audiência para entrevista do interditando (art. 751 do 

CPC) para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h00min. Cite-se o 

interditando, cientificando-o, ainda, que, querendo, poderá impugnar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem 

como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 

Esclareço que o Oficial de Justiça deverá observar o disposto no artigo 

245, §1º, do Código de Processo Civil. Consigno, ainda, que, nos termos 

do art. 752, § 2º, do CPC, caso o Interditando ou qualquer das pessoas 

nominadas no §3º do referido artigo, não intervenham no processo, 

nomeio para exercer o munus de curador especial, o núcleo de 

Atendimento da Parte Adversa nas Ações de Família da Defensoria 

Pública deste Estado, na pessoa de um de seus i. Defensores, que deverá 

ser intimado para ciência da nomeação, bem assim para requerer o que 

entender de direito. De outro viés, necessário salientar que a POLITEC 

suspendeu todas as perícias agendadas por este juízo, restando inócuos 
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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 

interditanda 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, na sequência, 

colha-se o parecer do Ministério Público, voltando conclusos em seguida. 

Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1037373-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ACELINO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1037373-49.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Tendo em vista a 

audiência outrora agendada, restou prejudicada, em razão da ausência do 

requerido, redesigno o ato para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

14h00min. Outrossim, necessário salientar que a POLITEC suspendeu 

todas as perícias agendadas por este juízo, restando inócuos os esforços 

envidados por esta magistrada para a realização de convênio a fim de 

atender os beneficiários da justiça gratuita. Todavia, com o desiderato de 

otimizar a entrega da prestação jurisdicional e evitar a paralização do 

processo até que a situação seja solucionada, determino que a equipe 

técnica deste Juízo, formada por psicólogo e assistente social, no prazo 

de 30 (trinta) dias, realize estudo psicossocial na residência da parte 

autora, a fim de verificar a atual situação do interditando 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, na sequência, colha-se o parecer do 

Ministério Público, voltando conclusos em seguida. Ciência ao Ministério 

Público. Às providências. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001977-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDHAN CLAUDIO SALI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1001977-11.2017.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cuida-se de Interdição 

proposta por Waldemar de Oliveira, em face de Jordhan Claudio Sali de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos. Depreende-se dos autos que o 

requerente, no ID. 15421536, postulou a desistência da ação, em razão do 

requerido ter se recuperado de sua enfermidade. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por conseguinte, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Na sequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, todavia, 

suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo 

recursal, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em seguida 

arquivando-se o processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

18 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016038-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELY DE ARRUDA TOMAZ (REQUERENTE)

G. M. D. O. T. (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ANGELINA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR DE OLIVEIRA TOMAZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1016038-71.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de Inventário Negativo proposta 

por Angelina Moraes da Silva e outras em decorrência do falecimento de 

Moacir de Oliveira Tomaz. Relatam as interessadas, na petição de ID. 

7309994, que são as únicas herdeiras do falecido, o qual não deixou bens 

a inventariar. Ao final, vindicaram a concessão da assistência judiciária 

gratuita. Através da decisão de 7353644, foi concedida a assistência 

judiciária e determinada a emenda da exordial, o que foi efetuado no ID. 

7369333. Recebida a emenda à exordial, foi nomeada a Sra. ANGELINA 

MORAES DA SILVA, como inventariante, sendo determinada a 

apresentação de certidão negativa de débitos do “de cujus” e certidões de 

inexistência de imóveis registrados em nome deste, dentre outras 

providências (ID. 8127773). Posteriormente, na petição de ID. 10889344, 

foi noticiada a existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP em nome do extinto 

e vindicada a expedição de alvará de levantamento. Vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Cuida-se de Inventário Negativo proposta 

por Angelina Moraes da Silva e outras. Inicialmente, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015, eis que entendo desnecessária qualquer dilação 

probatória. Registro que o julgamento antecipado, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho retardado. Isso porque 

mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz 

quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as 

indispensáveis para a instrução e julgamento da lide. Assim, diante das 

provas documentais constantes dos autos, entendo desnecessária a 

dilação probatória, passando ao julgamento antecipado da lide. De pronto, 

necessário salientar que embora não exista expressa previsão legal a 

respeito da possibilidade de ajuizamento de inventário negativo, é 

largamente aceito pela doutrina e jurisprudência nas hipóteses em que o 

falecido não deixa bens a inventariar e há interesse jurídico dos herdeiros 

ou terceiros interessados na declaração de inexistência de bens. Todavia, 

as interessadas informaram, na derradeira petição encartada aos autos, a 

existência de saldo PIS/PASEP e FGTS em nome do extinto, vindicando a 

expedição de alvará judicial com o fito de possibilitar o seu levantamento. 

Logo, evidente a necessidade de a demanda ser julgada improcedente 

diante da existência de valores a partilhar, situação que afasta a 

possibilidade de acolhida da pretensão externada na peça exordial. No 

presente feito, diante da demonstração da existência de valores deixados 

pelo de cujus, não há que se falar no acolhimento do inventário negativo. 

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado no presente Inventário Negativo 

proposto por Angelina Moraes da Silva e outras. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência 

das interessadas, condeno-as ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida nos autos. Sem honorários por se tratar 

de procedimento de jurisdição voluntária. Após o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 
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de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 

2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016089-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LEAL DE BRITTO (AUTOR(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA MIRANDA (RÉU)

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 n.º 1016089-19.2016 VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE 

CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada 

por HELENA LEAL DE BRITO contra JEFFERSON FERREIRA MIRANDA, seu 

sobrinho, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso, em 

apertada síntese, que o interditando é sobrinho da requerente e é portador 

de “meningoencefalite viral”, “neurossífilis” e “HIV”, sendo incapaz de gerir 

a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, vindicando seja 

nomeada como curadora. Recebida a inicial, foi concedido os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deferida a liminar, nomeando a autora 

como curadora especial, além de designada audiência de entrevista e 

determinada a realização de perícia judicial (ID. 3013437). Na data 

aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista do interditando (ID. 

4844447). Na sequência, foi nomeado curador especial para o 

demandado, com o fito de patrocinar a sua defesa nos autos, acaso 

decorresse in albis o prazo assinalado para impugnação. Impugnação, por 

intermédio da Defensoria Pública, em favor do interditando no ID. 6088630, 

por negativa geral. Laudo pericial no ID. 13111477. A autora não se 

manifestou, ID. 13476203 e o requerido vindicou pela improcedência da 

demanda no ID. 13162412. Concitado a se manifestar, o Ministério Púbico 

vindicou pela parcial procedência da demanda, com o deferimento da 

prática de “decisão apoiada” ou curatela parcial pelo prazo de 12 meses, 

ID. 13483382. Através de petição encartada no ID. retro, a autora vindicou 

a concessão de 15 dias para manifestar-se acerca do laudo pericial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA 

ajuizada por HELENA LEAL DE BRITO contra JEFFERSON FERREIRA 

MIRANDA, ambos qualificadas nos autos. Através da presente, a 

requerente, tia do demandado, objetiva a interdição deste, com sua 

nomeação como curadora, ao argumento de que o interditando está 

impossibilitado de reger sua pessoa e bens. Inicialmente, necessário 

salientar que com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de Interdição passou a ter como 

finalidade a colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob 

Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição dos seus termos (art. 755, 

II, do CPC/2015). A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do curatelado, cuidando de tudo que diz respeito a sua pessoa 

e aos seus bens. Conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, a curatela é medida extraordinária e visa preservar os 

interesses do interditando, em especial os relativamente incapazes, os 

quais, segundo a atual redação legal, são “aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, nos termos 

do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão mencionada não mais 

restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez que o reconhecimento 

da deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 

casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros (artigo 6º). 

No caso em tela, o acervo probatório produzido autoriza a conclusão 

acerca da plena capacidade do interditando, não obstante este, em 

decorrência de sua saúde fragilizada, tenha interesse na curatela a fim de 

que a autora lhe ajude a gerir a sua vida civil, situação que, todavia, não 

autoriza sua interdição. Isso, pois, na audiência de entrevista, 

constatou-se que o requerido comunica-se bem, respondendo de forma 

clara e coerente todas as perguntas que lhe foram feitas, não sendo 

vislumbrada nenhuma característica que demonstre alguma incapacidade 

intelectual de Jefferson. Corroborando, o laudo pericial juntado no ID. 

13111477, com data de 6/3/2018, concluiu que o requerido não possui 

nenhuma incapacidade intelectual, sendo, do ponto de vista médico, 

plenamente apto para reger a sua pessoa, afirmando o especialista que: 

Boa aparência, calmo, cooperativo, orientado no tempo e espaço, memória 

e inteligência preservados, sem alterações do pensamento e de 

sensopercepção. (...) Após a avaliação do periciado concluí que ele não 

possui transtorno mental , portanto totalmente capaz de reger por si só 

seus atos da vida civil. Logo, não foi identificado distúrbio psiquiátrico que 

a impeça de entender o caráter de seus atos ou de autodeterminar-se. 

Cumpre asseverar que, se tratando a interdição de medida extrema, a 

incapacidade deve estar devidamente comprovada nos autos, visto que a 

finalidade do instituto é eminentemente protetiva do interditando. Nessa 

toada, necessário salientar que a ação de curatela tem por desiderado 

declarar a incapacidade do curatelando, seja total ou parcial, e, em 

decorrência, inserir o indivíduo em regime de curatela, nomeando-lhe tutor, 

o qual, a partir de então, regerá a pessoa e os bens do curatelado. 

Todavia, no caso concreto, não obstante o parquet tenha pleiteado pela 

curatela parcial ou, ainda, a inserção do requerido no regime de tomada de 

decisão apoiada, forçoso concluir que apesar de a autora e o requerido, 

pessoalmente, afirmarem a existência de limitações decorrentes das 

patologias sofridas pelo interditando, este, pelo ponto de vista médico, é 

plenamente capaz de reger sua pessoa e bens, não obstante, de fato, 

possa ter dificuldades no segundo quesito. Sobre os relativamente 

incapazes, o Código Civil dispõe da seguinte forma: Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os 

viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Como fartamente 

discorrido, o requerido não se enquadra nas hipóteses do artigo suso 

transcrito, de maneira que não é cabível sua inserção sequer na curatela 

parcial. Lembremos, ainda, que “a curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição” 

(artigo 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência), razão pela qual, 

entendo ser de rigor a improcedência da ação, eis que o requerido, 

segundo perícia médica, goza de plena capacidade, o que se prestou a 

confirmar as impressões obtidas por ocasião da audiência de entrevista. 

A respeito, a jurisprudência não tergiversa, senão vejamos: INTERDIÇÃO. 

DESCABIMENTO. 1. A interdição é um instituto com caráter nitidamente 

protetivo da pessoa, não se podendo ignorar que constitui também uma 

medida extremamente drástica, e, por essa razão, é imperiosa a adoção 

de todas as cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da 

capacidade civil, ou deixar de dar tal amparo quando é incapaz. 2. Toda 

prova se destina a formar o convencimento do julgador, e que cabe a ele 

apontar os meios necessários, consoante estabelece o art. 370 do NCPC, 

e sendo realizadas a entrevista com a interditanda e a perícia médica, 

ficando constatada a higidez mental da interditanda, que tem condições de 

exercer os atos da vida civil, imperiosa a improcedência da ação de 

interdição. Inteligência dos art. 751 e seguintes, do NCPC. Recurso 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70078378718, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 29/08/2018) No caso, restou constatado que 

Jefferson não possui nenhuma limitação em sua comunicação, sendo 

totalmente capaz de exprimir sua vontade. Lado outro, embora o Ministério 

Público tenha opinado pela “tomada de decisão apoiada”, tal instituto 

depende exclusivamente da vontade da pessoa deficiente, conforme 

dispõe o art. 1.783-A, §2º, do Código Civil. Desta forma, a referida ação 

poderá ser proposta pelo próprio requerido, a qualquer tempo, caso assim 

pretenda. Diga-se, ainda, que a intenção da autora em ajudar o 

demandado no “saque de benefício previdenciário”, basta que seja 

constituída como procuradora, apresentando mandato com poderes 

específicos, prescindindo, pois, da instituição de curatela, bastando que 

atenda a Instrução Normativa nº. 77/2015 do INSS[1], artigo 506 e ss. No 

que atine ao manejo de ação de inventário, a lei processual civil também 

não autoriza a nomeação como inventariante de pessoa interditada, de 

maneira que inócua seria a instituição de curatela para tal fim. Por fim, 

verifico que o pedido contido na exordial não merece acolhimento, uma 

vez que não ficou demonstrado que o interditando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que 

dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação de Curatela com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada 

ajuizada por Helena Leal de Brito contra Jefferson Ferreira Miranda e, em 
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decorrência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Por 

conseguinte, revogo a curatela provisória instituída, devendo o Sr. Gestor 

proceder com o cancelamento do Alvará de Curatela correlato. Custas 

pela parte requerente, suspensa, todavia, em razão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita concedida. Ciência ao Ministério Público. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza 

d e  D i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/inss-pres/2015/77.htm

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008106-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE ENEAS DE JESUS (AUTOR(A))

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MEDRADO (RÉU)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1008106-95.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO 

DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL interposta por IRENE ENÉAS 

DE JESUS e outros, todos qualificados. Por meio da decisão de ID. 

12899491 foi facultada a emenda exordial, com o fito de que fosse 

acostado aos autos documentos que demonstrassem a convivência em 

regime de união estável da interessada Irene com o de cujus Manoel 

Medrado, todavia, foi imbricado apenas comprovante de residência a fim 

de evidenciar a existência de coabitação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora não encartou ao feito os documentos requisitados pelo juízo, 

os quais são indispensáveis à homologação do reconhecimento de união 

estável entre a interessada e o de cujus. Outrossim, os documentos 

encartados ao bojo da petição de ID. 14556057 não são hábeis a 

comprovar a existência de convivência em regime de união estável, 

mesmo considerando aos já constantes na exordial. Diga-se, ainda, que 

tendo a parte eleito procedimento de jurisdição voluntária a fim de obter o 

bem da vida desejado, esta magistrada não poderia imaginar a dilação 

probatória, com oitiva de testemunhas, eis que os interessados são 

acordes com a pretensão, todavia, inconcebível a homologação de acordo 

reconhecendo e extinguindo alegada união estável quando inexistem 

provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, 

estabelecida com objetivo de constituição de família, lembrando, ainda, que 

os demais interessados são filhos da Srª. Irene, logo, parciais. Assim, 

considerando que a autora não cumpriu com o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil/2015, porquanto não instruiu a peça de ingresso 

com os documentos indispensáveis ao acolhimento da pretensão, não 

obstante concedido prazo para retificar a falha, nos termos do artigo 321 

da mesma lei, imperativo o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção da demanda. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015 e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro 

no artigo 485, I, do mesmo estatuto processual. Condeno os interessados 

ao pagamento das custas e despesas processuais, a qual, todavia, 

permanecerá suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita que ora concedo, tendo em vista que, embora a emenda da 

exordial, inclusive na qualificação dos interessados, não tenha sido 

efetivada, fora encartado ao processo cópia das CTPS dos mesmos, das 

quais se entrevê que, neste momento, fazem jus à concessão do 

benefício pretendido. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares, em 

seguida arquivando-se o processo. Cuiabá/MT, 158 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: 1016068-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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, e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034057-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

ATACADAO S.A. (IMPETRANTE)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SUPERITENDENTE DE ANALISE DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA 

FAZENDA PUBLICA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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 etc. 

Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15784273). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autor no id. 10884026, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 

200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018134-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELITA PESSATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 24/12/2016 a 

19/06/2012, 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018154-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISANGELA DA SILVA FRANCA TEDESCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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 01/01/2016 a 

09/06/2012, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017840-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS - EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICILIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, 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. 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035351-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

JOSE GARCIA GOMES MARTINS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

RENIR EVARISTO DA SILVA (AUTOR(A))

NILZA TEREZA RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

TENORIO FERREIRA (AUTOR(A))

RILDO CESAR AMARAL SILVA (AUTOR(A))

JOSE ROBERTO FERNANDES (AUTOR(A))

MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

WASD CANDIDO DE JESUS (AUTOR(A))

EDINO DA SILVA GAMA (AUTOR(A))

EDGAR ANDRADE DE FARIAS (AUTOR(A))

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (AUTOR(A))

EMILIANO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (AUTOR(A))

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA (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: "...Ante ao exposto, 

INDEFIRO a gratuidade da justiça aos seguintes requerentes: Edino da 

Silva Gama, Ildomar Nunes de Macedo, João Evangelista do Nascimento 

Filho, José Carlos Rodrigues de Sousa, José Garcia Gomes Martins e 

Renir Evaristo da Silva. Por conseguinte, intimem-se os autores 

relacionados acima, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, 

CPC). Intime-se. 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: 1035397-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBERTO DE JESUS (AUTOR(A))

AMANDA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: "Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, 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, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) 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. Intime-se. 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: 1009125-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1003827-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1035267-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

JONICE MARTINS PERES (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: "...Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1035381-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LEMES DE MORAES (IMPETRANTE)

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

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. Analisando 

detidamente o caderno processual, verifico a necessidade da parte 

impetrante viabilizar a emenda a inicial, mediante a juntada do certificado 

de registro e licenciamento de veículo e do extrato de multas. Assim, 

intime-se a impetrante para viabilizar a emenda a inicial, no prazo de até 15 

(quinze) dias, sob pena em lei (art. 321, CPC). Materializada a emenda da 

inicial e/ ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e após 

conclusos para ulteriores de direito. Intime-se. 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: 1014645-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDESPACHO DA SILVA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1014190-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1015874-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1029869-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

RICARDO CAMPOS PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1024558-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (AUTOR(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (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: "...ISTO POSTO, e com 

espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, indefiro os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, determinando que seja intimado o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015680-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

W R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS da 

SEFAZ/MT - GFPF/SUCIT (IMPETRADO)

 

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: "....Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no 
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artigo 485, III do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 

25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o 

reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1021207-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI CRISTINA COUTINHO (IMPETRANTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite 

nesta vara especializada, abaixo transcrita: SENTENÇA: "...Por essas 

considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as baixas e anotações de estilo." 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1015266-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELOZ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da sentença proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite 

nesta vara especializada, abaixo transcrita: SENTENÇA: Diante do 

exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a 

impetrada se abstenha de inserir a impetrante no Regime de Estimativa 

Simplificada e Estimativa por Operação, confirmando parcialmente a liminar 

anteriormente deferida na espécie. Processo sem custas e honorários, ex 

vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior 

Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006384-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

; Sr. GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

 

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: "...Ante ao exposto, de 

acordo com as considerações supra INDEFIRO o pedido de id. 9540388, 

mantendo a decisão que determinou a redistribuição do feito, tal como foi 

lançada. Intimem-se. 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: 1019842-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER (ADVOGADO(A))

MARCOS BRITO LEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar as provas que 

pretende produzir, justificando a sua necessidade, nos termos dos artigos 

348 e 349 do NCPC. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003877-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (AUTOR(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (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: "...Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, 

para que manifeste se há interesse na realização da Audiência de 

Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. 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: 1007889-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (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. 

Considerando que a requerente impetrou agravo de instrumento contra a 

decisão que indeferiu a justiça gratuita, aguarde-se o julgamento do 

mencionado recurso, após, conclusos. Intime-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 232 de 569



Processo Número: 1022989-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

CERAMICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, em trâmite nesta 

vara especializada, abaixo transcrita: DECISÃO: " Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou 

a suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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: 1011004-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VINICIUS DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

CARLOS RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LINDOMAR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DE RIBAMAR FREITAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE IVANILDO THEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

JUNIO PRADO CAMARGO (REQUERENTE)

LAURO PAES LOPES (REQUERENTE)

CIDNEY JOSE DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

DIONES SEDANO DE PONTES (REQUERENTE)

CARLOS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REQUERIDO)

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: "... Ante ao exposto, em 

exame superficial da situação concreta, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, vindicado na inicial. No mais, citem-se os requeridos para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Intimem-se. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1021265-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO DE SOUZA BERNARDO (EXEQUENTE)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. Indefiro o 

pleito retro, eis que a requisição de documentos perante terceiro, é medida 

excepcional e residual, que somente deve ser deferida, se cabalmente 

comprovada à impossibilidade da parte adquirir tal informação. Assim, 

concedo o prazo de 05 dias, para o exequente manifestar nos autos, 

após, conclusos. Intime-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026612-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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. 

Considerando o teor do pleito retro, faculto o requerente a juntada do 

seguro garantia, após, conclusos para análise acerca da suspensão da 

exigibilidade do crédito em voga. Intime-se. 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: 1029002-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (AUTOR(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Visando a 

segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a 

parte autora seja intimada para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos, 

comprovante da condição financeira noticiada na espécie. Após, 

conclusos com urgência. Intime-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1025961-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: "...Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. " OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado 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: 1024253-02.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. (IMPETRANTE)

ERNESTO LIMA LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Secretário de Estado de Fazenda (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, no site do Tribunal, na aba 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DECISÃO: "Vistos 

etc. Inicialmente, recebo a emenda a inicial de id. 14570140. Inobstante os 

motivos que fundamentam a pretensão da Impetrante, “in casu”, 

verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para apreciação 

da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se, 

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: 1016760-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLEUZA SINHORINHO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

do despacho proferido nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A GUIA DE DILIGÊNCIA, ALUSIVO ÀS DESPESAS DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA, REFERENTE AO BAIRRO LIXEIRA, no 

s i t e  d o  T r i b u n a l ,  n a  a b a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao DESPACHO: " 

Vistos etc. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal 

(arts. 335, inciso III, e 183/CPC) 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. Intime-se. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023115-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1019367-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte impetrante para, querendo, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1004686-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1017773-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA LAURA MONTEIRO DE ARRUDA DOURADO (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1017140-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JUNIOR MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1035883-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, bem como 

RECOLHER A 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 

isso, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar a imediata liberação 

das mercadorias da Impetrante, constantes no termo de apreensão e 
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depósito nº 1135797-4. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido 

inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, se necessário. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, 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: 1001788-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH (AUTOR(A))

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1024153-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RINALDO SANTOS DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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 DO POLO ATIVO para, querendo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as, nos termos dos artigos 348 e 349 do NCPC. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016590-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRONORTE COLONIZACAO LTDA (AUTOR(A))

ERIKA SOARES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento nos termos do art. 369 e 

seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007659-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI RAMOS PACO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1028854-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSOM FRANCISCO MACIEL AMORIN (AUTOR(A))

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

MANIFESTAR-SE sobre o teor do documento de id.15976040, no prazo de 

5 (cinco) dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753313 Nr: 5205-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA PATRICIA SOUSA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007788 Nr: 26706-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR DO NASCIMENTO FORTES, CARLOS ESTEVÃO 

SOUZA DE FIGUEIREDO, ZILMAR DIAS DA SILVA, UBALDO SOUZA 

FIGUEIREDO, MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903687 Nr: 32616-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MAXIMO REIS DE OLIVEIRA, JOSÉ CANUTO 
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DE JESUS, MAFALDO SALES DA SILVA, MARLENE LEITE DE CARVALHO, 

ADRIANA SARAIVA DA SILVA, MARIA RITA SANTANA, JOSE LUIZ 

BISPO, MARLY MARQUES CARVALHO, MARIA DA GLORIA ARTIAGA 

MENDES, JOSE ALCIDES CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9.225/MT, WELTON 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 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 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050736 Nr: 46790-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE MEYER BATISTA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI . M .F DE SOUZA 

COSTA E SILVA - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059682 Nr: 50901-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Autos n.º 1059682 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 828002 Nr: 33861-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Defiro o pleito encimado, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Sem prejuízo da providência supra, junte-se o mandado de 

intimação de fl.130, após, dê-se vistas a Defensoria Publica, pelo prazo de 

05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 894990 Nr: 26470-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELZUITA DOURADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Autos n.º 894990 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Cuida-se de impugnação à execução oposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da execução de sentença que lhe move EDELZUITA 

DOURADO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, inexistência de título 

executivo.

Manifestação da impugnada às fls. 178/183.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Após detida análise dos autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 40/45), determinou que o montante devido à autora fosse 

apurado em liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior 

Instância (fls. 101/107v).

Assim, sem maiores delongas, ACOLHO a presente impugnação à 

execução, ante a ausência de título executivo a embasar a execução.

Por conseguinte, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 

30 dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, 

CPC), inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte 

exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 902136 Nr: 31402-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARENA DOS ANJOS GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETRONILO GAMA - 

OAB:1.8127, ONEIAS PETRONÍLO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 902136 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 860860 Nr: 2401-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIRSON JOSÉ PEREIRA, ANA DIAS DE ARRUDA, 

ELIZABETH CORREA CARVALHO DA SILVA, ANTONIA NILZETE DE 

SOUZA CAMPOS, CREUZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELA PIRES 

FIGUEREDO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA, 

JULIANA GOMES DE SOUZA, MARIA FELICIA DA SILVA, ELIZABETH 

CAMARGO MENDES, JOSÉ CARLOS DA SILVA, LUIZA RODRIGUES DE 

SOUZA, MARIA IVONETE RUMANIA DE SOUZA, IRENE DA SILVA LUZ, 

MALENE MARIA MAYER RONDON, SUELY TEODORO DE OLIVEIRA, 

ZILDINETE JOANA DE ALMEIDA NEVES, NEIDE MARLI DE FIGUEREDO 

ANTUNES, SOLANGE LOPES DA SILVA E SOUSA, NATALINA RUMANA 

DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569-B, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046941 Nr: 44840-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILCE MARIA DA CONCEIÇAO BELTRAN, LUIZ 

HUMBERTO CAMPIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Autos n.º 1046941 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que a sentença prolatada na 

espécie (fls. 150/156), determinou que o montante devido seja apurado em 

liquidação de sentença, ratificada, neste ponto, em Superior Instância (fls. 

190/198).

Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 

dias, apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1251431 Nr: 21577-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA HERMINIA ARCANJO FERREIRA, CLAUDIO 

FIGUEIREDO SANTIAGO, EDMUNDO FÉLIX DE BARROS, ISMAEL 

RODRIGUES DA SILVA, DENISE MARIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO, ELENIL 

PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES, MARIA ETERNA DE SOUZA ARRUDA, 

PAULO ROBERTO ANTUNES DO NASCIMENTO, SELMA APARECIDA DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos 

honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por 

força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para 

depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

o feito possa prosseguir.Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II).Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, 

§1º).Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1051573 Nr: 47202-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MENA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 1051573 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1311475 Nr: 11256-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1311475 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

cópia do título judicial que embasa a execução.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 340382 Nr: 10868-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ATENDIMENTO E 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Autos n.º 340382 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a prestação de contas (fl. 709), AUTORIZO o levantamento 

do montante bloqueado na espécie em favor da fornecedora dos 

medicamentos, mediante a expedição do competente alvará.

Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, de 03 

de maio de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 443616 Nr: 19161-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNIDAS MENDES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ABREU XAVIER 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT

 Autos n.º 443616 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 236645 Nr: 5872-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

EUFRÁSIO, MATILDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Autos n.º 236645 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818448 Nr: 24788-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAREN NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, 

mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação 

executiva em apenso (Cód. 801441), em todos os seus efeitos.CONDENO 

o Embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta nos 

autos da Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.P. I. C.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713326 Nr: 5944-91.2011.811.0041

 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: VIAÇÃO OURO E PRATA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- GPPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELYNE FLECK - 

OAB:62.141, JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:45.071-A - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 713326 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 A parte impetrante opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 452/453v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 454/457).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046887 Nr: 44816-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO FIGUEIRA GERVAZIO, CLEIDE MARIA 

CAVALCANTE RIBEIRO, EREMISIS GOMES SANTANA, EURACI DE 

OLIVEIRA BORGES, JOÃO ANTONIO PEREIRA, LEVINO LOPES TRINDADE, 

LUCINEIA LOPES GUIMARAES, MARLI GONÇALVES, MIDIA SILVA GOES, 
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NATAL VIEIRA DA SILVA, NEURACI SATURNINA DOS ANJOS, OZEIAS DE 

ALMEIDA NOVAES, SOLANGE RODRIGUES LEITE BARBOSA, VALDIRENE 

PEREIRA GALVÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635/O, FELIPE AUGUSTO FÁVERO ZERWES - OAB:21.534/MT, 

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - OAB:24.579, RODRIGO 

GUIMARAES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Autos n.º 1065409 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 03 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 943127 Nr: 56400-40.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522, ANTONIO CHAVES ABDALLA - OAB:OAB/MT 

17.571-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 943127 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão retro, remetam-se o presente feito ao Juízo da 

Vara Especializada em Execução Fiscal desta comarca, mediante as 

baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 873299 Nr: 12053-19.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GALDINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, REPRESENTANTE LEGAL DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419

 Autos n.º 873299 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a autarquia ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, implantar o 

benefício concedido ao autor na sentença, consignando que o 

descumprimento ensejará o cometimento do crime de desobediência, 

previsto no art. 330 do CP.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 949114 Nr: 59757-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA COLLE

 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 - OAB:PROCURADOR EST

 Autos n.º 949114 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846464 Nr: 50074-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA DA GUIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 846464 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 30 dias, 

apresentem pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC), 

inclusive os documentos, eventualmente, solicitados pela parte exequente.

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 343724 Nr: 14149-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA IZES DE MATOS GOMES LARA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 .Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 408,27 (quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos), da conta 

única do Estado de Mato Grosso, com posterior transferência para a conta 
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única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça deste Estado, 

para que proceda ao rastreamento e vinculação do valor aos presentes 

autos.Em seguida, intime-se a fornecedora UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ n. 03.533.726/0001-88, 

para que forneça o medicamento, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.No mais, tendo em vista a prestação de contas (fl. 456), 

AUTORIZO o levantamento do montante bloqueado na espécie em favor da 

fornecedora dos medicamentos, mediante a expedição do competente 

alvará.Atente-se a Secretaria Judicial para o disposto no Provimento n. 68, 

de 03 de maio de 2018, do Conselho Nacional de 

Justiça.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1311526 Nr: 11279-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FABIO HERNANDES MENDES, SINDICATO DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO EST. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:22691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1311526 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, nos 

moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 412393 Nr: 1813-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SANTANA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N FIGUEIREDO 

KLUSKOVSKI - PROC. MUNICÍPIO - OAB:10591

 Autos n.º 412393 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Considerando que se cuida de execução de quantia certa, procedam-se 

as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, agora, de 

cumprimento de sentença.

Após, intime-se, a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo, 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a presente execução, 

nos moldes do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035842-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SILVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035842-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GERALDO SILVEIRA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispõe o artigo 98, caput, 

do CPC que, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, 

assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. J. Cretella Jr., nos Comentários à 

Constituição - Vol. II, p. 819, analisando o art. 5º, LXXIV, refere Pontes de 

Miranda, que diferenciou assistência judiciária do benefício da justiça 

gratuita, dizendo: “(...) Benefício da justiça gratuita é direito à dispensa 

provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, perante 

o juiz que tem o poder-dever de entregar a prestação jurisdicional. Instituto 

de direito pré-processual, a assistência judiciária é a organização estatal, 

ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das 

despesas, a indicação de advogado. O instituto é mais do direito 

administrativo do que do direito civil, ou penal.” Não pode a parte pretender 

que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a 

necessidade real, justificando a concessão do benefício. In casu, o 

próprio autor acostou aos autos o holerite (id. 16002717) demonstrando 

remuneração mensal líquida de R$ 10.244,36 (dez mil duzentos e quarenta 

e quatro reais e trinta e seis centavos). Portanto, esta situação demonstra 

que o requente não faz jus ao benefício ora pleiteado, pois vive em 

situação econômica que entendo totalmente favorável ao pagamento das 

custas do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita somente 

serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a situação de 

hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, 

o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante 

da mera juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem 

presunção relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que 

possa ser deferida em juízo.” (TJMT - Ap 101422/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (ressaltamos) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. 

PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO CONFORTE A TESE DO RECORRENTE. 

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA 

PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A concessão do benefício é possibilitada às 

pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Posicionamento do Enunciado nº 49 

do Centro de Estudo do Tribunal de Justiça do RS. Caso. A prova 

documental produzida demonstrou que o rendimento mensal do agravante 

perfaz valor superior a cinco salários mínimos, não fazendo jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita postulado. Além disso, a 

situação do requerente demonstrada pela declaração de imposto de renda 

é incompatível com a condição de necessitado, razão pela qual resta 

mantida a decisão que indeferiu o benefício. Aplicação da multa prevista 

no parágrafo único do art. 100, do CPC/15. No caso concreto, deve ser 

mantida a penalidade, diante da má-fé do recorrente em tentar alterar a 

verdade acerca da sua condição financeira, o que restou evidenciado nos 

autos. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077247633, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 02/05/2018). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 
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INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM COMPROMETIMENTO 

FINANCEIRO. 1. Para a concessão da gratuidade judiciária, deve estar 

demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, cujos 

rendimentos, sem maiores perquirições, devem estar abaixo do 

equivalente a cinco salários mínimos. 2. Caso concreto em que o 

agravante possui renda superior a cinco salários mínimos. Ausência, 

ademais, de elementos que indiquem um comprometimento financeiro 

capaz de justificar o deferimento do benefício processual colimado, 

prestigiando-se a posição do julgador de origem que está próximo do seu 

jurisdicionado e da realidade da região. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70077488500, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/04/2018). 

(negritamos) Desse modo, ante a ausência de preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, o 

indeferimento é medida que se impõe. Ante ao exposto, INDEFIRO a 

gratuidade da justiça ao requerente. Por conseguinte, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009912-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

FATIMA ZELIA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 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: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIAMENTE A SEGURANÇA 

para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo 

descrito na inicial, placas NPM 3561, sem a necessidade do recolhimento 

das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser 

apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e 

declaro nulas tão somente as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá. 

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019460-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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, etc. 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela parte Autora nestes autos de Ação Comum 

ajuizada por EDNALVA RODRIGUES DOS SANTOS contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Vê-se que, muito embora o novo CPC mantenha a presunção da 

insuficiência de recursos por simples declaração, a Constituição da 

República condicionou a concessão do benefício à prova da condição de 

carecedor. Importante frisar que a Constituição Federal, possui 

supremacia hierárquica, sendo, portanto, a norma mais importante do 

ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não há como se afastar a 

necessidade de comprovação da insuficiência de recursos. No caso dos 

autos, verifica-se pelo Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso 

que a parte Requerente possui vencimentos mensais superiores a R$ 

8.000,00 (oito mil reais), isto é, muito acima da média nacional. Dessa 

forma, considerando a incompatibilidade das alegações da parte no 

tocante à sua capacidade financeira, e as evidências dos autos, não há 

que se falar em impossibilidade financeira de arcar com as custas do 

processo, porquanto restou evidenciado nos autos que possuem sinais 

exteriores de riqueza que permitem que a Requerente arque com os 

custos da ação, cujo valor não é elevado. Sem custas e honorários. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002694-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICO LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para ordenar a liberação das 

mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1133034-3, ratificando a liminar outrora concedida. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002710-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR (IMPETRANTE)

ANTONIO DA GRACA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN do Municipio de Cuiaba-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 241 de 569



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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a 

liminar outrora concedida, para suspender a exigibilidade do ISSQN 

concernente ao empreendimento constante na Inscrição Municipal n. 

02.2.33.003.0107-001; anotando que o referido tributo não poderá criar 

óbice à obtenção do Habite-se. Por consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004744-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004752-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005492-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015485-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR LUCIANO VENTURI (IMPETRANTE)

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestão de Pessoas SGP/SEGES/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a 

liminar outrora concedida, para o fim de determinar que o Impetrante seja 

colocado à disposição da ASSIM/MT e usufruir a licença para desempenho 

de mandato classista. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017756-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

ORLINDA NATAL RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS, e 

tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da presente Ação 

de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos que, assegurem à 

Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que 

acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando todos os 

necessários recursos para a realização do tratamento, sem qualquer 

custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes autos, 

nesses termos. Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do NCPC. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002844-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA SANTOS MORAIS (IMPETRANTE)

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

NJV 1941, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas tão somente 

as multas aplicadas pelo Detran/MT. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014208-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (ADVOGADO(A))

HUMBERTO TADEU VIEGAS NAVARROS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa 

NTX 8705, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 
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do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024967-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

MARIA ILZA FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NJE 8789, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, e declaro nula as multas correspondentes aos autos 

de  i n f raç ã o :  P 4 8 0 1 0 2 3 3 1 ,  F 4 3 0 5 4 6 5 6 2 ,  F 4 3 0 5 8 8 4 0 5 , 

DETRAN-111100-MTA0358556-5452/01, confirmando a liminar ora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024615-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

KLEBER CESAR SILVA BRUNO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa AVR 0711, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, e declaro nula as multas correspondentes aos autos 

de infração acostados, aplicadas pelo Detran-MT e Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018794-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA LUZIA DUARTE MENDES (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

NPD 0536, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula a multa 

aplicada pelo Detran/MT, n. -111100-MTA1765522--6599/02. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003840-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

JOSE NILCIO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: OO PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa OBN6784, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, e declaro nulas tão somente as multas 

c o r r e s p o n d e n t e s  a o s  a u t o s  d e  i n f r a ç ã o : 

P . JACIARA-290950 -0000002460 -5185 /01 ,  P .RONDO-291510  

RMT0571153-5673/02, P.RONDO-291510-RMT0575665-7463/00 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 5 9 9 4 6 1 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

P . R O N D O - 2 9 1 5 1 0 - R M T 0 6 6 7 6 4 0 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

DETRAN-111100-MTA1489653-7633/02, confirmando a liminar ora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015672-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 244 de 569



ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

MAYARA BORGES SOARES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

OBL 2666, 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, ratificando liminar outrora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002417-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014912-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALMEIDA GIL (ADVOGADO(A))

ANGELICA DA SILVA MARTINS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa AYD7980, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, e declaro nulas tão somente as multas aplicadas pela 

Prefeitura de Rondonópolis acostadas na inicial, confirmando a liminar ora 

deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035487-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR MAURICIO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NTX 0444, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, e declaro nulas as multas correspondentes aos autos 

de infração: F430809316-7455/00, 290670-F430814612-7455/00, 

2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 8 1 7 5 2 9 - 7 4 5 5 / 0 0 ,  2 9 0 6 7 0 - F 4 3 0 8 2 1 7 4 9 - 7 4 5 5 / 0 0 , 

290670-L430511725-7455/00, 111100-BPM0207409-5185/01, confirmando 

a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018100-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Desta forma, a 

concessão parcial da segurança é a medida que se impõe. Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

QBK 3034, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas tão somente 

as multas aplicadas pelo Detran/MT. Por consequência, JULGO O 
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PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015917-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

DENILSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004399-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004401-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004672-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (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, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004747-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (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, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004746-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 246 de 569



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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004383-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003377-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005585-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017658-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (IMPETRANTE)

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

QBW 0925, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, 

desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de 

Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas tão somente 

as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá. Por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035666-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO (ADVOGADO(A))

ISAIAS DE AMORIM SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Desse modo, nos termos do item 2.18.10, do Provimento 

nº 02/2009, da Corregedoria Geral da Justiça, bem como do artigo 465 do 

CPC, nomeio como perito destes autos, o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

inscrito no CRM-MT sob o nº 5753, que servirá independentemente de 

compromisso, com fundamento no artigo 466, do Novo Código de 

Processo Civil. Com fulcro Resolução n. 232, de 13/07/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos 

aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais). Intimem-se as partes 

para indicar assistentes técnicos e formular quesitos em 15 (quinze) dias. 

Após, intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

acerca da nomeação. Designo o dia 08/12/2018 às 9:20min (nove horas e 

vinte minutos), no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à ser 

realizada no consultório médico do perito nomeado, qual seja, à Rua Barão 

de Melgaço, n. 2754, Edifício Work Tower, Sala 908, Centro Sul, CEP 

78020-902, nesta Capital, telefone/celular 99601-1639, para a realização 

da perícia médica, nos termos do art. 474 do CPC. Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos, conforme 

dispõe o artigo 8º, §2º da Lei n. 8.620/1993. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citados 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). Obs.: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006797-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ASSOCIACAO CENTRO AMERICA DE KARATE SHOTOKAN 

(REQUERENTE)

DENISE FERNANDES BERGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1019768-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

RONALDO DA ROCHA FERREIRA (AUTOR(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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002710-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR (IMPETRANTE)

ANTONIO DA GRACA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador da Coordenadoria do ISSQN do Municipio de Cuiaba-MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024911-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (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: 1021712-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

JOANA DA SILVA SANTOS (AUTOR(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: 1034189-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE FEGURI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIR FEGURI JUNIOR OAB - 900.102.211-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1006249-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ELAYNNE KAROLINE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014776 Nr: 29616-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA COSTA FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390925 Nr: 26611-69.2009.811.0041

 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 - SINTEP-MT

 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: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434430 Nr: 13466-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE, MARIA DO 

CARMO PEREIRA, MARIA DO CARMO RODRIGUES, MARIA DO CARMO 

PRADO, MARIA DO CARMO QUINTANA, MARIA DO CARMO RODRIGUES, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, 

MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO, MARIA DO CARMO SILVA, MARIA 

DO ROSÁRIO FELIPOZZI DA SILVA, MARIA DO ROSARIO GUIA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - 
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OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055678 Nr: 49036-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA DOS ANJOS VAEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA AGUIAR DA 

CUNHA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 19.678, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393257 Nr: 28818-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA GEORDANA SOUZA DE ARRUDA, DAVINA 

NAVEGANTE DA SILVA, ELCI MARLENE WINCK DO NASCIMENTO, LUIZ 

OTÁVIO DE FREITAS BUENO, DILMA LARREA DE ALENCAR, ERNESTO 

RODRIGUES DE ARRUDA, MARIA ALBERTINA DE ALMEIDA, SIMONE 

RIBEIRO DE PAULA MACHADO, SUELLY EUFRASIA DA SILVA, MÁRCIA 

HELENA DE LIMA GUIMARÃES MOREIRA, MARIA DE LOURDES LESSE, 

MARIA EUGÊNIA DA SILVA, MARLENE MISSAE YAMAGUTI KAWAI, 

NIRLEY DA SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA, WALKIRIA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA MODESTO DA 

COSTA - OAB:10730

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 887144 Nr: 21349-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO PEREIRA DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10.036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 462259 Nr: 30926-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI JOSÉ DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual já foi realizada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor em favor da Exequente e do Patrono às 

fls. 276/277, entretanto, pelo que depreende dos autos, até a presente 

data não houve pagamento.

A Exequente relata que, embora realizada expedição do RPV às fls. 

276/277 em 07/03/2018, até a presente data não houve qualquer 

realização de pagamento, pugnando, portanto, pelo bloqueio do numerário 

das contas do Executado.

Pois bem.

Em análise às circunstâncias, vejo necessária atualização do valor do 

RPV que, por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o 

prazo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do 

juízo certificará a não juntada de comprovante de pagamento 

encaminhando os cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. 

(art. 5°, §§ 5° e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Retornando os cálculos, determino que seja renovado os Ofício de fls. 

276/277, estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo 

Executado dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas 

suas contas bancárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 993099 Nr: 19915-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA LIMA DA COSTA REFOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 61/64, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 175/183. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 377464 Nr: 13578-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA COELHO, LUIZA LEITE DA COSTA, 

LUIZA MARIA CARNEIRO FONTES, LUZIA CLOTILDES GOMES, LUIZA 

MARIA DOS SANTOS ANDRADE, LUZIA CONCEIÇÃO BERTIDES DE 

ABREU, LUZIA SEVERINA DE REZENDE GUIMARÃES, MAGALI SILVA 

PEREIRA, LUZIA COUTO BARROS, LUZIA MARRA DA SILVA LIMA, LUZIA 

MARTINS DE OLIVEIRA MONTANHA, LUZIA SOLANO DE JESUS, 

MAGNOLIA FORTALEZA BEZERRA, MAISA ROSALINA DE MORAES, 

SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

MANOELINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 
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BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário nos termos do inciso I do artigo 496 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 449924 Nr: 22681-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES SILVENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, PAULO RICARDO RODRIGUES 

MIRANDA - OAB:14.366/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Considerando que já fora realizada homologação à fl. 155, determino a 

expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme 

o caso, de forma individualizada em favor dos Patronos, seguindo a 

decisão de fl. 174, observando-se o disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, 

bem como na Constituição Federal, conforme os valores atualizados pela 

contadoria às fls. 11/16.

Após, aguarde-se em cartório a decisão final do agravo de instrumento em 

trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1016751 Nr: 30463-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEMAR MOURÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 145/149, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 228/235. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 751243 Nr: 2989-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Reintegração de posse promovido pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor da TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI.

O Requerente depositou valores na conta judicial dos autos em 

decorrência da natureza da ação, conforme se extrai da guia de depósito 

de fl. 92.

A ação foi julgada procedente às fls. 104/105, determinando o 

levantamento dos valores depositados nos autos, todavia até a presente 

data não foi expedido do competente Alvará.

Sendo assim, defiro o levantamento dos valores depositados nos autos, 

expedindo-se alvará em favor da Parte Requerida.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 407379 Nr: 42-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ALMEIRA, ISES PEREIRA DE ALMEIDA 

PEIXOTO, CLAUDIA PATRICIA SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 

MUNICIPIO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADUAL, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC. DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B, MARIA 

LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual já foi realizada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor em favor da Exequente e do Patrono às 

fls. 216/217, entretanto, pelo que depreende dos autos, até a presente 

data não houve pagamento.

A Exequente relata que, embora realizada expedição do RPV às fls. 

216/217 em 09/05/2018, até a presente data não houve qualquer 

realização de pagamento, pugnando, portanto, pelo bloqueio do numerário 

das contas do Executado.

Pois bem.

Em análise às circunstâncias, vejo necessária atualização do valor do 

RPV que, por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, uma vez decorrido o 

prazo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor, a secretaria do 

juízo certificará a não juntada de comprovante de pagamento 

encaminhando os cálculos de liquidação e a certidão ao Departamento 

Auxiliar da Presidência – DAP para proceder com a apuração de mora. 

(art. 5°, §§ 5° e 6° do mencionado provimento).

 Desta forma, certifique-se quanto a juntada de comprovante de 

pagamento nos autos.

 Após, determino a remessa ao DAP para apuração de mora, seguindo os 

termos do provimento n. 11/2017-CM.

Retornando os cálculos, determino que seja renovado os Ofício de fls. 

216/217, estipulando-se o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento pelo 

Executado dos valores neles indicados, sob pena de bloqueio on line nas 

suas contas bancárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 859295 Nr: 1178-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KABALLAN SALLOUM GHANEM, 

MELINA RAMOS FREITAS KABALLAN SALOUM GHANEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JENZ PROCHNOW 

JUNIOR (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Considerando a informação de depósito à fl. 196/196-V, certifique-se 

quanto à vinculação destes valores aos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 926247 Nr: 47254-72.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NILCE DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

ANA NILCE DE ALCANTARA, qualificada nos autos, ingressou com a 

presente ação de ”Ação cominatória para cumprimento de obrigação de 

fazer com pedido de tutela específica de urgência”, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ buscando liminar e 

posteriormente a sua confirmação, determinando ao Requerido que 

adotem, imediatamente, “todas as providências necessárias para que a 

autora seja submetida a Tratamento Cirúrgico de Artrodese 

Toraco-Lombar Sacra Posterior (ou outro procedimento de igual eficácia 

indicado por médico especialista), e dê continuidade ao tratamento, 

incluindo eventual suporte de exames diagnósticos, novas cirurgias e 

outros recursos necessários, no Hospital Metropolitano de Várzea Grande 

ou mesmo que tenha que contratar Hospital de Rede particular, sem 

licitação, devido à urgência do caso; (...)”.

Com a inicial, vieram acostados os documentos anexo.

A liminar foi deferida às fls. 21/22.

O Município de Cuiabá contestou às fls. 26/35.

Estado de Mato Grosso apresentou contestação em Intempestividade de 

acordo com Certidão de fl. 49.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação jurídica processual, 

verifica-se que a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do 

inciso I do art. 355 do NCPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória, de modo passo a fazê-lo.

 Nesse sentido, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça; 

confira:

“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “a tutela jurisdicional deve 

ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a 

compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de 

decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo 

com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, 

hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide” e que “o magistrado tem o poder-dever de 

julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para 

a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento. (STJ, AgRg no AgIn 834.707/PR, 1ª T., j. 

27.03.2007, rel. Min. José Delgado, DJ 19.04.2007. in ALVIM, Eduardo 

Arruda. Direito processual civil/Eduardo Arruda Alvim. – 5. Ed. ver., atual. 

E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013)

Como se sabe, a Constituição da República atribuiu à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, competência para ações de saúde 

pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante 

descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera 

de Governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI), 

executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos 

cidadãos, conforme o artigo 30, inciso VII da Constituição Federal.

 Nesse contexto, é legítimo que os cidadãos postulem à União, aos 

Estados da Federação ou aos Municípios, a devida assistência para o 

tratamento de sua doença.

 Neste sentido, já decidiu a jurisprudência:

 EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA- 

OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXCLUSÃO DAS 

ASTREINTES - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.

1. Todos os entes públicos que compõem a organização federativa – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios – têm responsabilidade 

solidária de promover a saúde e a assistência pública, de forma que 

qualquer um deles é parte legítima para ser acionado em demanda que 

visa à obtenção de medicamento, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, da 

Constituição Federal.

2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a 

internação da Requerente uma de suas principais vertentes de, 

eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de 

saúde.

3. A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta 

Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de 

um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada.

5. Sentença parcialmente retificada. (TJMT – 3ª Câmara Cível - Reexame 

Necessário de Sentença nº 102875/2013. Relatora Desembargadora Maria 

Erotides Kneip Baranjak. VU. Julgamento 28/01/2014)

Se a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis 

pelo fornecimento de assistência à saúde das pessoas carentes, segundo 

disposto na Lei n. 8080/1990, tem-se que a Parte Autora pode exigir de 

qualquer um deles o cumprimento de sua obrigação.

Segundo se infere dos autos, por meio dos laudos médicos, a assistência 

vindicada pela Parte Autora é de extrema necessidade.

 Ocorre que, a Parte Autora não dispõe de recursos para realizá-lo por 

contra própria. A Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca 

dentre os direitos sociais a saúde, direito este que, ainda na forma da 

Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

 Por sua vez, o art. 198 e incisos, da mesma Carta, estabelecem que "as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral".

 Também o art. 23, da mesma Constituição da Republica, dispõe em seu 

inciso II que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".

 E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a Lei Federal n. 

8080, de 19.09.1990, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e "reafirma que a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

 Não se deve desconhecer que o SUS é financiado "com recursos do 

orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes" (cf. parágrafo primeiro do art. 

198 da CR). A conjugação deste dispositivo com o mencionado artigo 23, 

II, da Constituição, conduz à inexorável conclusão de que àqueles entes 

compete fazer as gestões necessárias, junto aos responsáveis pelo 

financiamento do Sistema e/ou pela compra dos medicamentos, de forma a 

manter a unidade sob sua direção em condições de atendimento integral.

 Ainda que mantenha reservas quanto à aplicação de tais conceitos 

incondicionalmente à generalidade dos casos, sem avaliação dos 

elementos fáticos específicos de cada pretensão deduzida, sem 

conjugá-los com outras normas constitucionais estruturantes do Estado 

brasileiro, na espécie dos autos as lições e arestos citados encontram 

campo para sua aplicação, inclusive aquelas que impõem responsabilidade 

aos gastos públicos e coíbem dissipação de recursos ao lado da disciplina 

orçamentária.

 Cabe aqui destacar que, comungo do entendimento de que a cláusula da 

reserva do possível encontra limite quando se está diante de direitos 

relacionados ao mínimo existencial. E, é o caso dos autos, uma vez que 
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estamos diante de direito fundamental à saúde e à vida.

No tocante à relação da reserva do possível com o mínimo existencial, 

trago à baila ensinamentos doutrinários.

 O autor Ricardo Lobo Torres afirma que a proteção do mínimo existencial 

não se sujeita à reserva do possível, pois tais direitos se encontram nas 

garantias institucionais de liberdade, na estrutura dos serviços públicos 

essenciais e na organização de estabelecimentos públicos. Veja-se:

“A proteção positiva do mínimo existencial não se encontra sob a reserva 

do possível, pois sua fruição não depende do orçamento nem de políticas 

públicas, ao contrário do que acontece com os direitos sociais. Em outras 

palavras, o Judiciário pode determinar a entrega das prestações positivas, 

eis que tais direitos fundamentais não se encontram sob a 

discricionariedade da Administração ou do Legislativo, mas se 

compreendem nas garantias institucionais da liberdade, na estrutura dos 

serviços públicos essenciais e na organização de estabelecimentos 

públicos (hospitais, clínicas, escolas primárias, etc.) (TORRES, Ricardo 

Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza 

orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang. TIMM, Luciano Benetti (Org.). 

Direitos fundamentais, orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2008, p. 81-82.)

 Já, a doutrinadora Ana Paula de Barcellos adota uma posição rígida de 

mínimo existencial. Para ela, o mínimo existencial constitui o conteúdo mais 

essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, que, por esse 

motivo, deve ser aplicado como uma regra, sem margem à ponderação:

 “... uma fração do princípio da dignidade da pessoa humana, seu 

conteúdo mais essencial, está contida naquela esfera do consenso mínimo 

assegurada pela Constituição e transformada em matéria jurídica. É 

precisamente aqui que reside a eficácia jurídica positiva ou simétrica e o 

caráter de regra do princípio constitucional. Ou seja: a não realização dos 

efeitos compreendidos nesse mínimo constitui uma violação ao princípio 

constitucional, no tradicional esquema do “tudo ou nada”, podendo-se 

exigir judicialmente a prestação equivalente. Não é possível ponderar um 

princípio, especialmente o da dignidade da pessoa humana, de forma 

irrestrita, ao ponto de não sobrar coisa alguma que lhe confira substância; 

também a ponderação tem limites” (BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia 

Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa 

humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 252.

Com esses fundamentos, juízes que somos, não podemos discutir em 

seara alheia. Não nos cabe, em matéria de medicina, questionar se a 

assistência vindicada pelos médicos é ou não imprescindível para 

combater o quadro patológico apresentado pela Parte Autora, bem como 

se os entes federados possuem dotação orçamentária para arcar com os 

gastos da prestação à saúde.

Ora, se os médicos e os demais profissionais dizem que o tratamento 

indicado por eles é necessário, não somos nós, simples juízes, que vamos 

discutir em seara alheia. Não podemos ser imprevidentes! A saúde, a vida 

e a dignidade da pessoa humana devem ser asseguradas por meio da 

prestação jurisdicional.

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar aos Requeridos 

que, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação 

do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando 

todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem 

qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes 

autos, nesses termos.

Por consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.

Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado nas 

ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio 

Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica 

é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o 

credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria 

defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do 

Estado.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401466 Nr: 34274-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ELISEU DE ALMEIDA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 184/186, 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 sentença junto ao 

mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 443221 Nr: 18946-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHERLOCK HOLMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORLY MARIA COSTA DALTRO - 

OAB:4.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

 Verifica-se que o Executado apresentou impugnação a liquidação do 

julgado, todavia, o comprimento de sentença já foi impugnado e decidido 

anteriormente, de modo que não há mais o que se discutir.

Cumpra-se imediatamente a decisão de fl. 306.

Após, arquivem-se os autos até sua quitação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 959706 Nr: 4668-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETE MENDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 49/53, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Acórdão de fls. 112/117. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857613 Nr: 59844-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVENE ANA DE CARVALHO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CENTRAL 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVÉRIO - 
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OAB:OAB/MT 16.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por DAVENE ANA DE 

CARVALHO RODRIGUES SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

para cumprimento de sentença transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, manifestou (fls. 212/214) pela não 

oposição aos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 205/209, em favor da Exequente e do Patrono.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor da 

Exequente e do Patrono, observando-se o disposto no art. 535, §3°, 

incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os valores 

apresentados às fls. 205/209.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 823238 Nr: 29349-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA CARMEM SCHMIDT CANABARRO, LIDIA IZABEL 

STEINBACH GONÇALVES, VERA LUCIA PAULATTI, SUELI FRANCISCO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 153/157, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 186/191. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 317691 Nr: 20836-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISSEM KHALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA FERRAZ ISHIZUKA - 

OAB:9964, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública, referente aos honorários 

sucumbenciais (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1059672 Nr: 50891-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 196/200, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 270/283. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064989 Nr: 53152-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GOMES SANTANA, ANA MARIA BRAZ, CEILA 

MARIA R BARBOSA DOS SANTOS, EDINESI NEVES MONTEIRO, ELIBERTO 

RODRIGUES DAS NEVES, BERNARDO FELISBERTO DA ROCHA, 

JUVENTINO DEFENSOR DE ALMEIDA, MARIA JOSE DE CARVALHO CRUZ, 

ISIS ROMANA FERREIRA BARBOSA, LIDOVINO ALVES DA SILVA, NILCE 

DA SILVA ALMEIDA, LUCY LEITE DE SOUZA, PAULO ROBERTO GARCIA 

LEITE, VALDEVINO DE SOUZA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 225/227, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 270/276. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 856963 Nr: 59211-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIA APARECIDA SANTOS PEIXOTO DA SILVA, LUIZ 

ANTONIO DA SILVA, RAYD WASSEM OSTI DUQUE, REGINALDO 

BESERRA DOS SANTOS, MARIA DE LURDE ANTUNES BENITES, 

MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - 

OAB:15109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 79/83, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 114/117. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 903408 Nr: 32415-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO DE CASTILHO MOZER 

JUNIOR - OAB:14.347/E, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por mais 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1038873 Nr: 41051-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CRISTINA MATAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 227/229, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 241/252. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 868078 Nr: 8015-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSALIA DA SILVA DUARTE, MARIA ARMINDA 

FERREIRA DA SILVA, MARTINHA LEITE DE ARAÚJO ARRUDA, MARIA 

LUZIA DE OLIVEIRA, MARIA PINTO DE MORAES, MARIA PEDROSA DA 

SILVA MAGALHAES, MARIA DOMINGAS DE CAMPOS, MARIA ALICE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 96/100, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 139/151. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1041336 Nr: 42207-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE BARBOSA ALMEIDA URCINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 50/53, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 111/118. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 763697 Nr: 16294-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMARA LUZIA DE ALMEIDA MACEDO

 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: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por JOCIMARA LUZIA 

DE ALMEIDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para 

cumprimento de sentença transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, não apresentou oposição aos 

cálculos dos Exequentes, conforme se extrai da petição de fl. 233.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 219/224, em favor dos Exequentes e do Patrono.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada em favor dos Exequentes e do Patrono, observando-se o 

disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 219/224.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 122245 Nr: 1736-60.1994.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓBIO ELIAS DA SILVA, NELSON APARECIDO 

PEREIRA, Jocenilda dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA 

CAMPOS MOURA - OAB:9549/MT, JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT, 

luciane esteves ferreira - OAB:12917, SÔNIA ROSA PAIM - 

OAB:22904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

 Certifiquem-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Defiro o pedido de fls. 310/311, e determino o encaminhamento de ofício à 

Secretaria de Gestão para cumprimento da sentença proferida e ratificada 

pelo Tribunal de Justiça, reintegrando o Nelson Elias da Silva à Polícia 

Militar.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027037 Nr: 35364-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FURLANETTO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 
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conforme sentença de fls. 178/181, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 245/250. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1011594 Nr: 28245-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDO MIRANDA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 917562 Nr: 41786-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA MARIA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 831517 Nr: 37190-37.2013.811.0041

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para cumprimento de sentença 

transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, não apresentou oposição aos 

cálculos dos Exequentes.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 183/231, em favor dos Exequentes e do Patrono.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada em favor dos Exequentes e do Patrono, observando-se o 

disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 183/231.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 833893 Nr: 39265-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APARECIDA ROMANO COSTA, NEIVA MARIA 

SILVA FREITAS, NIVALDA ARRUDA DA SILVA, NEUSA CRISTINA FREESE, 

RAIMUNDA ANDRADE RODRIGUES, REGINALDO VIEIRA DA COSTA, 

SAYONARA GORETTI BIOLCHI, SANDRA COELHO MACIEL, SARA 

CRISTINA GOMES PEREIRA, RITA DE CÁSSIA CONTIN, ROSALIA VICENTE 

DA COSTA, ROSE MARLI NICOLOTTI DA ROSA, SAMANTHA MARIA 

CAETANO PEREIRA, SENILDE SOLANGE CATELAN, VALDIRENE DA SILVA 

BRITO, VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB:, MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 192/197, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 223/232. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 918792 Nr: 42594-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIENE ROSA PIRES AIRES

 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 - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 73/77, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 149/156. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 375939 Nr: 12003-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÁLIA CALAZANS FALCÃO, ROSALIA SOUZA 

MAMEDES, ROSALINA DE SOUZA MONTEIRO, ROSE BONFIM LOPES, 

RUTH FERREIRA MACEDO, SARVELINA MARIA NICOLODI, SIDENIS SALES 

DA SILVA, SHIRLEY DA SILVA BATISTA, SILVIA BOAVENTURA DE 

CAMPOS, SATURNINA CAETANO DE OLIVEIRA, SEBASTIANA ALVES 

COSTA DE MIRANDA, SEBASTIANA LENICE OURIVES CORREA, SELENE 

COSME PEREIRA, SIDALVA IZABEL QUEIROZ, SINTEP - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, SILVIA GONÇALINA DE 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para cumprimento de 

sentença transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, não apresentou oposição aos 

cálculos dos Exequentes.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 222/295, em favor dos Exequentes e do Patrono.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada em favor dos Exequentes e do Patrono, observando-se o 

disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 222/295.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 892656 Nr: 24994-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA MASSOLI DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 3247, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24.398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 115/119, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 158/163. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1047971 Nr: 45410-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZMAR DELUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 210/213, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 272/279. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 945239 Nr: 57534-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSDEMAR MUNIZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 118/132, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 158/167. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 845977 Nr: 49614-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO CASSIMIRO CAMPOS, FERNANDO ALVES 

MOREIRA, EUGENIO JOEL DA SILVA, ETERNO FATIMO BARBOSA, 

ENALDO GALDINO DELGADO, ELIEZER SAMUEL DA SILVA, EDSON LEITE 

DA SILVA, EDEZIO BENTO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

EDIMAR CARVALHO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3.478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:9026/MT, 

NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 830499 Nr: 36210-90.2013.811.0041

 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 JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para cumprimento de sentença 

transitada em julgado.

O Executado, devidamente intimado, manifestou (fls. 218/219) pela não 

oposição aos cálculos apresentados pelos Exequentes.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS 

elaborados às fls. 169/210, em favor dos Exequentes e do Patrono.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar as expedições das requisições 

de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso e de forma 

individualizada em favor dos Exequentes e do Patrono, observando-se o 

disposto no art. 535, §3°, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

com destaque de 20% (vinte por cento), em favor do patrono da causa, 

referente aos honorários advocatícios contratuais (fls. 211/215), a ser 

deduzida da quantia a ser recebida pelos Exequentes, conforme os 

valores apresentados às fls. 169/210.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até 

quitação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 586271 Nr: 9284-68.1996.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ANDRÉA GODOY DE JESUS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3474, 

SONIA ROSA PAIM - OAB:22904/RS

 Vistos, etc.

Intime-se o Exequente para se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos =.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 244711 Nr: 13011-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIMAR JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JULIMAR JOSÉ DOS 

SANTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Verifica-se que os cálculos foram homologados e foi determinada a 

expedição do RPV à fl. 156.

O Exequente manifestou pela expedição da RPV com o valor atualizado 

até a presente data.

Pois bem.

 Por força do Provimento n. 11/2017-CM, que dispõe sobre o 

processamento e pagamento da Requisição de Pequeno valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a atualização do 

crédito exequendo será realizada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência – DAP, onde serão devidamente destacados honorários 

contratuais, bem como indicará, após apuração dos cálculos, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor 

(art. 3°, §4° e 5° do mencionado provimento).

Desta forma, determino a remessa dos valores homologados pela decisão 

de fl. 156 ao DAP para realizar a atualização, tendo em vista os últimos 

cálculos serem do ano de 2017.

Com o retorno atualizado dos cálculos, expeça-se a requisição de 

pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor da 

Exequente e o Patrono da causa, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos até quitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1311477 Nr: 11258-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1311477 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos 

cópia do título judicial que embasa a execução.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064991 Nr: 53154-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRIA PONCE DE SOUZA, DOMINGAS AVELINA DA 

SILVA OLIVEIRA, JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO, ERALDO 

CONCEIÇÃO GARCIA, JOSÉ ALVES NETO, LEA DA CUNHA OLIVEIRA, 

MARIA EDILENE DE SOUSA, MARIO LEITE DA SILVA, LUIS SANTANA DE 

FARIA, LUIZA ROSSI DELCARO, MARIA ANTONIA DA GUIA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 235/237, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 290/300. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1030591 Nr: 37047-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO LAET RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 186/189, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 243/250. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 870707 Nr: 10097-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, SILVERIO RONALDO DE 

OLIVEIRA, MARIA DE ALMEIDA GONÇALVES, LINDINALVA ARAUJO 

RAMOS, LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS, OSVALDO DE NOVAES 

COELHO, MAURO FERNANDES RIBAS, MERVILE HORTON DUTRA JUNIOR, 

LUIZ GEREMIAS CEBALHO DA SILVA, JOCY JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 168/172, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 214/224. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 257 de 569



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 998274 Nr: 22734-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICE CRISTINE VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 140/143, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Acórdão de fls. 232/240. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 999625 Nr: 23290-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN-MT, ROGERS ELIZANDRO JARBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

ELETRÔNICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN 

- OAB:14222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA VIANA DE 

ALCÂNTARA - OAB:38325 OAB/RJ

 Vistos, etc.

 Cumpra-se a determinação retro, certificando quanto ao transito em 

julgado da sentença.

Em seguida, translade-se cópia da sentença destes embargos, bem como 

dos cálculos da contadoria judicial ao processo principal apenso.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 354609 Nr: 25022-76.2008.811.0041

 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: NELYSON APARECIDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601, SIRLEI CABRAL MORAIS - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Tendo em vista a determinação de fls. 524 para intimar que o requerido 

realize o pagamento dos valores das pensões não cumpridas desde a 

intimação da medida liminar, intimo a parte requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 338842 Nr: 9471-56.2008.811.0041

 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: MARIA CRISTINA DA CUNHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS - OAB:12.064, 

ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12.309/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIZ OLIVEIRA RAMOS 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

do comprovante de pagamento apresentado pelo INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1030042 Nr: 36776-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS NOBERTO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intimem-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 997951 Nr: 22587-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 109/113, levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em Decisão Monocrática de fls. 162/169. 

Havendo impossibilidade de realização dos referidos cálculos, 

certifique-se e devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1014787 Nr: 29621-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 833878 Nr: 39253-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ISAAC NEPOMUCENO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Aguardem-se os autos em cartório até a decisão do Agravo de 

Instrumento interposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 731184 Nr: 27297-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENO EDMUNDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HSBC BANK 

BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO, BANCRED S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A 

OAB/MT

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem análise do mérito, nos moldes do art. 485, 

IV c/c 308, caput todos do CPC.Condeno o Requerente no pagamento das 

custas processuais e honorários do advogado, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa. Interposta apelação, retornem-me os autos para possível 

retratação. (art.485, §7º, CPC/15)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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021653-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOLENES PINTO DE SOUZA (IMPETRANTE)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões a Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado 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: 1004562-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE MENEGOL (AUTOR(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1011525-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1004038-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARIA IRISMAR SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008695-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

BENEDITA GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008661-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ADILSON GOMES DE CAMPOS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008387-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARILCE MARQUES VILASBOAS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008852-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BENICIA RODRIGUES DOS REIS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(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 e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010569-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGRA FABIANA DE MORAES BASTOS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

MICHELE NUNES AMARAL (AUTOR(A))

NILMA REIS MORAES (AUTOR(A))

DORVACIO ROSA NETO (AUTOR(A))

LEA CRISTINA BARACAT (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

OIRMA DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

RUTHE MAXIMIANO DE JESUS (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA ALEM (AUTOR(A))

ODENIR BENEDITO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

ODETE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

ANA MACIEL DE BRITO (AUTOR(A))

SUELY BENEDITA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR(A))

ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504720-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOANA CARILHO ROMERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos 

autos e para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015106-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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 etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MARLY SILVA DE 

ALMEIDA PEREIRA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos 

mesmos. Segundo o embargante, a decisão que indeferiu o pedido de 

tutela de urgência contém ponto de contradição que necessita ser sanado. 

Este Juízo reconheceu a prescrição da pretensão da autora e julgou 

extinto o processo. É o que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da leitura da 

peça dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de 

rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na via estreita dos 

embargos declaratórios. O advento do NCPC, embora tenha trazido 

algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou 

sua substância, permanecendo como seu objeto o esclarecimento de 

obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos 

embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera 

irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se 

amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e 

seguintes, do NCPC. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, 

pois tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002028-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES (IMPETRANTE)

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 12163290. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011254-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDILEIDE APARECIDA DA SILVA SAVEGNAGO (IMPETRANTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2018, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 13153014. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro 

teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006021-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

LUCYMEIRE JOANA BASTOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, do teor da decisão a seguir transcrita, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta 

decisão. 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.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004645-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

GUIOMAR CRISPIN PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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 etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por GUIOMAR CRISPIN 

PEREIRA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos. 

Segundo o embargante, a decisão que julgou improcedente a ação contém 

ponto de contradição que necessita ser sanado. Este Juízo reconheceu a 

prescrição da pretensão da autora e julgou extinto o processo. 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. 

Ademais, vale lembrar que a decisão liminar não necessita enfrentar todas 

as teses levantadas pelo Impetrante, haja vista tratar-se de decisão não 

exauriente. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois 

tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014228-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001291-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NESTOR BRANCO (IMPETRANTE)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035718-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALIPIO SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCINNE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença por 

Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada por JOSÉ 

ALIPIO SABINO 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 
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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: 1035823-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de Ação para Reativação de Benefício Previdenciário 

ajuizada por FRANCISCO DE ARRUDA 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 
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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?

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037684-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

ANA CAROLINA SABA UTIMATI (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO SEHN (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

JULIANA DE SAMPAIO LEMOS (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

DU PONT DO BRASIL S A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1023535-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

RUTHNEIA CAVALCANTE PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019871-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante da informação contida na Certidão de ID. 15902462 (fl. 

63), proceda a Secretaria à retificação da autuação, fazendo constar 

“Carta Precatória”. Ficam revogados os despachos de IDs. 14039836 e 

15886739. Cumpra-se, com urgência, a presente carta precatória por 

Oficial Plantonista. Expeça-se o necessário. Após, devolva-se a comarca 

de origem, com as homenagens de estilo. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035564-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

ANDREA CRISTINA BRITEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

perseguido pela parte. A atribuição de um valor, conforme previstos no 

art. 291 e seguintes, do CPC, é de suma importância para o recolhimento 

de custas e também para a fixação de competências. No caso vertente, a 

parte autora pretende o direito ao recebimento de FGTS decorrente de 

contrato temporário e demais verbas trabalhistas. Cabe asseverar que o 

valor dos subsídios é fixo e o percentual cobrado a título de FGTS, 

salários, 13º salário e férias também, sendo possível a autora, com pleno 

conhecimento disso, fazer os cálculos necessários sobre o valor das 

remunerações, de forma a apresentar ao juízo ao menos uma estimativa 

da quantia pretendida. Em sendo assim, a parte autora deverá, no prazo 

de 15 dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de justificar o valor 

dado à causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026566-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

RONEY GONCALVES BATISTA (AUTOR(A))

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1012530-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDAJAIA GEORGE STEFANINI (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 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: 1013462-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (AUTOR(A))
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DARLA MARTINS VARGAS (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 do despacho proferido nos autos. DESPACHO: 

“Vistos etc. Nos termos do art. 145, §1º do CPC, declaro-me suspeito para 

análise e julgamento da presente lide, por motivo de foro íntimo. Intimem-se 

as partes. Após, encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR 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: 1034560-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS (ADVOGADO(A))

ZELMI PAZ DE QUEIROZ (AUTOR(A))

JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

NESTOR FERNANDES FIDELIS (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando-as sob pena de 

indeferimento. 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: 1034560-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS (ADVOGADO(A))

ZELMI PAZ DE QUEIROZ (AUTOR(A))

JOSE SERGIO FUZA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

NESTOR FERNANDES FIDELIS (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1034556-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

NASSER OKDE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte impetrante para trazer aos autos, no prazo de 15 dias, cópia de 

inteiro teor da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação 

Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, que determinou a constrição 

de seu veículo, bem como do Ofício n. 560/2013, cujo teor está 

colacionado à petição inicial. DESPACHO: “Vistos etc. Intime-se o 

impetrante a trazer aos autos, no prazo de 15 dias, cópia de inteiro teor da 

decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e 

Ação Popular desta Comarca, que determinou a constrição de seu veículo, 

bem como do Ofício n. 560/2013, cujo teor está colacionado à petição 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035607-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

JOAO DE FREITAS NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022144-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

MARCOS VINICIUS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856188 Nr: 58546-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS PASSOS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT, LUANA FERNANDA GUIMARÃES GREFFE - OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:47887

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965141 Nr: 6992-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 

SOCIEDADE LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA FERREIRA PINTO - 

OAB:17262/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISSON AKERLEY SILVA - 

OAB:8930

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960138 Nr: 4873-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCIDELE NATÁLIA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839970 Nr: 44418-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA LUCIA MACIEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064694 Nr: 53072-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO DAMACENO DA SILVA, HELADIO ALBERTO 

DA SILVA, LUIZ CLÁUDIO TORQUATO DA SILVA, LAURO REIS PEREIRA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B, NEUSA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 840949 Nr: 45273-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FIGUEIREDO E SILVA, EDNA COLOMBARI 

MINOSSO, EVANIL RODRIGUES DE LIMA, EVANICE SOUZA DIAS, ELIDIA 

JESUS DE AMORIM VIEIRA, ELIZABETH CRUZ CAMPOS, GONÇALINA 

FÉLIX DA SILVA SANTOS, FERNANDO CESAR DA SILVA, HELZIANA 

ARRUDA DO NASCIMENTO, GLÓRIA LÚCIA DDE OLIVEIRA LARA, HILDA 

ZARQUE DE BRITO, IDÁLINA DE SOUZA ALVES, IEDA MARIA BRIGHENTI, 

IEDA MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO, JURACY ROSA RAMOS DE 

MONLEVADE, IVETE DA SILVA ABREU, JOANILZA ALMEIDA DOS 

SANTOS, JANUARIA GOMES COSTA ALMEIDA, JOÃO FELIX PEREIRA, 

JUVINILIO FRANCISCO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21.870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos,

Analisando a certidão de fl. 632, verifico que o processo foi encaminhado 

erroneamente para o gabinete e tendo em vista estar correndo prazo para 

manifestação da parte autora, devolvo estes autos para secretaria.

Determino, também, que a Sra. gestora certifique a devolução do prazo 

para a parte Autora manifestar-se, para que não haja prejuízo a mesma.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000059-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de petitório (ID. 5793768) no qual o Hospital Jardim 

Cuiabá requer o bloqueio judicial no valor de R$ 20.672,32 (vinte mil 

seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) para custear 

diferença de valor que decorre de alterações no orçamento inicialmente 

apresentado. Tal pedido deve ser indeferido, pois o HOSPITAL JARDIM 

CUIABÁ LTDA não é parte nestes autos. Sabe-se que é a parte autora 

quem delimita o polo passivo da ação, por meio da causa de pedir e do 

pedido. Nesse esteio, considerando o conteúdo destes, o Hospital em 

questão é parte ilegítima a figurar como parte na lide, já que se trata de 

pessoa jurídica de direito privado, que não tem obrigação do atendimento 

universal à saúde garantido pelo SUS, nos termos da Carta Magna. 

Inobstante possa atuar como entidade conveniada, tal relação deriva de 

uma obrigação acordada com os Entes Federativos e não da obrigação de 

garantia da saúde, nos termos fixados pela Constituição. Com relação ao 

seu pedido de bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD, tenho a 

acrescentar que a referida pessoa jurídica é ilegítima a deduzir tal 

pretensão nestes autos, restando, pois, INDEFERIDA a sua pretensão 

nesse sentido. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Após, vista dos autos ao 

representante do 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

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035853-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALESKA APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA interposto por CANTINHO DA LESKA – ME contra 

ato dito coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, 

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, objetivando, 

liminarmente, a suspensão do ato que suspende a autora em abrir o 

estabelecimento por 07 (sete) dias a começar no dia 18/10/2018 (decisão 

de fls. 23/26). A Impetrante narrou, em síntese que, é permissionária da 

Prefeitura de Cuiabá há vários anos e que possui uma cantina e que no dia 

12/10/2018 houve uma confusão no local causada por dois indivíduos 

supostamente já embriagados, os quais provocaram os funcionários da 
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Impetrante, começando a “quebrar tudo”, inclusive agredindo clientes, 

funcionários e os proprietários do estabelecimento. Narra que um dos 

indivíduos foi esfaqueado e que correu a notícia de que a facada teria sido 

dada pelo Sr. Odair, um dos proprietários do estabelecimento. Afirma que 

em razão dessa confusão, acionou a Polícia Militar e que após o ocorrido, 

o Fiscal da Prefeitura de Cuiabá – MT, Adelino Barros da Silva, 

compareceu ao local, dizendo que cumpria ordem da representante da 

Prefeitura (gerente), que por celular deu a ordem para confeccionar um 

Auto de Notificação sob o número 27290, com a fundamentação de 

acordo com o art. 409, parágrafo único da Lei Complementar nº 041 e 

artigo 68, item I, do Decreto 3231/1996, para fechar o estabelecimento da 

impetrante por 07 (sete) dias, por infringir o Decreto que dispõe sobre o 

regulamento e funcionamento do Mercado do Porto. Argumenta ser injusto 

ser sancionada por fato que não de causa e sem a oportunidade de ser 

defender da forma devida. Inconformada, busca o Judiciário para 

suspender a sanção que afirma ser ilegal. Com a inicial juntou 

documentos, inclusive a decisão administrativa atacada. É o relatório. 

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”. Em análise prefacial da questão, própria nesta sede 

de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da antecipação de tutela almejada, 

especialmente a fumaça do bom direito. In casu, a questão cinge-se na 

alegação de que a decisão de fls. 23/26 foi ilegal ao sancionar a 

Impetrante por fato que não deu causa. Sob o ponto de vista da legalidade 

dos atos praticados, não vislumbro ilegalidade ou mesmo cerceamento de 

defesa, uma vez que consta da referida decisão manifestação por parte 

da Impetrante, o que indica que foi ouvida no processo administrativo em 

questão, tendo, inclusive, requerido a suspensão da interdição aplicada. 

Verifico que a autoridade em questão apurou administrativamente os 

fatos, o que levou-a a aplicar a referida sanção administrativa: suspensão 

das atividades por 7 (sete) dias. Informou ainda que a Impetrante já havia 

sido advertida por motivo de desordem no local. Uma vez que não 

vislumbro ilegalidade no referido procedimento, ausente está a fumaça do 

bom direito. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A 

TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA 

PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E 

À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE 

PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO 

PROVIDO. Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo 

administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela 

antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase 

prematura da ação e os limites do agravo de instrumento. O perigo na 

demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a 

decisão tem efeito ex tunc. (AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) Assim, a princípio, 

não vislumbro a fumaça do bom direito, uma vez que, nesse momento de 

cognição sumária, não verifico qual tenha sido o autor coator da 

autoridade impetrada. 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 do ato 

administrativo atribuído à autoridade impetrada. Ademais, não cabe ao 

Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, somente o exame da 

sua legalidade, não podendo este Juízo atuar em substituição aos agentes 

públicos que integram o Poder Executivo. Necessária se faz a instrução 

processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade 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 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

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000987-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Valdith Martins Pereira (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000404-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DE ARAUJO BALDUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007816-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

JAIR VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003110-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVAL RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

DALVA DA LUZ SILVA (AUTOR(A))

BENEDITA GLORIA RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DORIVAL NUNES DA LUZ FILHO (AUTOR(A))

DORACILDA RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))

Espólio de Dorival Nunes da Luz (AUTOR(A))

DELY RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))
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DOROTHY RODRIGUES DA LUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008976-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIZ JEVINSKI (ADVOGADO(A))

JOCEMIL NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001598-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

CREIDE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503782-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

IONE COSTA GUERRISE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA do retorno dos autos da 2ª Instância e 

para, querendo, requerer o que intender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013508-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1013508-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CARLA ANDREA SILVA 

OLIVEIRA RÉU: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos e etc. Ante o teor das 

informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde por meio do 

ofício nº 320 CAPS-AD/CIAPS, comunicando que após diversas tentativas 

de acolhimento do paciente Sr. Antônio Carlos Alves da Silva Júnior 

restaram todas infrutíferas, determino a intimação da parte autora 

representante do requerido para querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste seu interesso no prosseguimento do feito, requerendo o que for 

de direito. Concomitantemente, ouça-se o Ministério Público. Ultimadas tais 

providências, façam-me os autos conclusos para nova deliberação. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 18 de 

outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023063-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOFRINDO FRANCISCO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023063-72.2016.8.11.0041 AUTOR(A): LOFRINDO FRANCISCO DA CRUZ 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Processo em ordem. Devolvo o 

Alvará Judicial Eletrônico devidamente assinado, conforme documento em 

anexo. Ademais, cumpra-se integralmente os itens “2 e 3” da decisão 

proferida (id. 15894306). Prossiga-se o feito, expedindo-se o que for 

necessário. Ultimadas tais providências, retornem-me os autos conclusos 

para novas deliberações. Cuiabá, 18 de outubro de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021528-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

THALITA FERREIRA DA SILVA MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para acompanhar a distribuição e o processamento da Carta 

Precatório no juízo depreado. 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: 1036494-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL AUGUSTO DREHER LIMA CAPELARI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. 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: 1035545-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 267 de 569



VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARCIO VAREIRO (ADVOGADO(A))

JAIRA ALVES DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Diante ao exposto, DEFIRO a liminar pretendida, determinando que a 

autoridade coatora realize o licenciamento do veículo marca/modelo 

CITROEN/AIRCROSS LIVE, ano/modelo 2016/2016, placas OBS-2481, cor 

predominante BRANCA, renavam nº 01078041641, independentemente do 

pagamento de multas indicadas na inicial. Notifique-se as autoridades 

coatoras para o cumprimento da liminar, bem como para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender necessária. Cumpra-se o 

disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 

12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei nº 12.016/09). Expeça-se o 

necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033938-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035496-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386838 Nr: 22861-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST, 

MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:3194/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391281 Nr: 26636-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051534 Nr: 47176-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIZOALDO PEREIRA DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811990 Nr: 18487-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDIR DO AMARAL CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT, PAULO ARAUJO - PROCURADOR DO ESTADO 

- OAB:, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT, SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRA-PROC. 

MUNICIPAL - OAB:3845

 Com essas considerações e em consonância com o parecer ministerial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial tão somente para 

consolidar os termos da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela no nascedouro destes autos. Extingo os autos com resolução de 

mérito nos termos no art. 487, I, do NCPC. Posto isso e, levando em 

consideração, frise-se, os documentos comprobatórios constante nos 

autos que demonstram a real prestação de serviço médico hospitalar ao 

paciente, DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente na conta única 

do ESTADO DE MATO GROSSO no valor de R$ 5.520,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), como forma de quitação de pagamento valores devidos, 

decorrido do descumprimento do ente público em cumprir com suas 

obrigações, a ser transferido, para a conta de titularidade da empresa 

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE - LTDA, Banco do Brasil, Agência 
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nº 1216-5, Conta Corrente nº 5154-3, CNPJ nº 02.594.035/0001-21.

 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

 Com efeito, a referida correção se amolda aos termos da sentença, que 

contemplou não só as diferenças devidas entre os meses 03/2003 e 

12/2007, mas também as diferenças apuradas no curso da ação, até o 

efetivo cumprimento da parte mandamental da decisão.Em assim sendo, se 

mostra equivocada a decisão proferida às fls. 716/716v, porquanto 

excluiu do cálculo elaborado as diferenças apuradas no curso da 

presente ação, que contemplam o período que se estende até o mês 

05/2014.Por esse motivo, revogo a decisão de fls. 716/716v eis que em 

dissonância com a retificação do erro material indicado na decisão de fls. 

698/698v, cujo conteúdo deve prevalecer.Ao arremate, destaco que o 

cálculo elaborado pela Contadoria Judicial merece pequeno reparo no que 

tange aos juros moratórios, que deverão ser calculados com base no 

índice de 6% ao ano a partir da citação até o advento da Lei nº 11.960/09, 

e de juros da caderneta de poupança a partir de então, conforme 

determinado na decisão de fls. 695/697v.Encaminhem-se os autos à 

Contadoria Judicial para correção do cálculo de fls. 700/709, no que tange 

aos juros moratórios, que deverão ser calculados com base nos 

parâmetros indicados no parágrafo anterior.Após a correção do cálculo, 

manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 10 dias, primeiramente 

pelo Executado.Ao final, voltem-me os autos conclusos para novas 

deliberações.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905487 Nr: 33898-10.2014.811.0041

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho (PROC ESTADO) - OAB:3.607-MT

 Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em unidade judiciária diversa, 

manifestem-se as partes sobre a competência absoluta do juízo da 

execução para processar e julgar o feito, de acordo o seguinte 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO. 1. Este Tribunal 

reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, 

o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento 

simultâneo. 2. A competência funcional absoluta do juízo da execução 

determina a reunião dos feitos neste órgão. (...) (REsp 714.557/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

19/09/2005, p. 295)

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 896609 Nr: 27374-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Caso a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em unidade judiciária diversa, 

manifestem-se as partes sobre a competência absoluta do juízo da 

execução para processar e julgar o feito, de acordo o seguinte 

precedente do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO. 1. Este Tribunal 

reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, 

o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento 

simultâneo. 2. A competência funcional absoluta do juízo da execução 

determina a reunião dos feitos neste órgão. (...) (REsp 714.557/RS, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 

19/09/2005, p. 295)

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035612-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSFOX TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP 

(IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS 

FISCAIS DA SEFAZ/MT - GFPF (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: 

1035612-46.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: TRANSFOX TRANSPORTES 

RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - EPP IMPETRADO: GERENTE DA 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT - GFPF Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por TRANSFOX TRANSP.RODOVIARIO DE 

CARGAS EIRELI EPP acoimando de ilegal e arbitrário ato dos GERENTE DA 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS – GFFP 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ, 

consistente na apreensão de mercadorias imanentes ao TERMO DE 

APREENSÃO E DEPÓSITO Nº: 1137415-0. Pugna pela concessão de 
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liminar para que seja determinada a liberação das mercadorias 

apreendidas independentemente do pagamento do imposto cobrado, ao 

argumento de que tal prática se afigura como ilegal e arbitrária, 

asseverando, ainda se tratar de produto perecível. 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.” 

Pois bem. Conforme se depreende das razões que levaram à apreensão 

das mercadorias relativas ao Termo de Apreensão e Depósito 

supracitado, o ato foi embasado na irregularidade da documentação fiscal, 

mais especificamente, em razão da inexistência de notas fiscais idônea, 

decorrente da constatação de “SIMULAÇÃO DE ORIGEM, PEQUENO 

PRODUTOR, PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, Volume de operações 

incompatível com ÁREA DE PLANTIO, SIMULAÇÃO DE ORIGEM, 

SONEGAÇÃO FISCAL, CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA”. Em face 

desse contexto, não vislumbro, prima facie, a existência do fumus boni 

juris necessário à concessão da liminar, porquanto a irregularidade da 

documentação constitui infração material instantânea de cunho 

permanente, apta a ensejar a apreensão, notadamente por que não incide 

o teor da Súmula 323 do STF em casos dessa natureza. E para corroborar 

o entendimento posto, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR- APREENSÃO DE 

MERCADORIA - PELO FISCO ESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - PEÇAS DE 

MONSTRUARIOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF - 

INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE - AUSENTE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO DO INTERESSADO/IMPETRANTE - SEGURANÇA DENEGADA - 

SENTENÇA RETIFICADA. Considera-se legal a apreensão de produtos pelo 

fisco estadual quando as Notas Fiscais encontram-se em desacordo com 

a legislação tributária estadual, não configurando arbitrariedade a 

apreensão de mercadoria quando desacompanhada das respectivas 

notas Fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente.” 

(ReeNec, 75226/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da 

publicação no DJE 20/02/2014) “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — APREENSÃO DE MERCADORIA 

— POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF — INEXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade 

na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.” (ReeNec, 

70289/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014) 

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA – AUSÊNCIA 

DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa coibir infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados.” (ReeNec 121502/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no 

DJE 25/10/2016) Com efeito, do simples confronto do Termo de Apreensão 

e Depósito com a Nota Fiscal apresentada, não se permite apurar com 

exatidão a higidez dos valores declarados, questão esta que também 

deverá ser melhor analisada por ocasião do mérito, com a devida 

ponderação das informações a serem prestadas pela autoridade coatora. 

Assim, considerando a aparente licitude da conduta da autoridade coatora 

no caso concreto, que tem presunção de veracidade aliado à presunção 

de legitimidade dos seus atos, tenho que não assiste à impetrante o direito 

à concessão da liminar vindicada. Isto posto, INDEFIRO a liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo 

de 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. Intimem-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019944-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SANTANA DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019944-35.2018.8.11.0041 AUTOR: CLOVIS SANTANA DA GUIA RÉU: 

MUNICIPIO DE CUIABA Vistos. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por 

CLOVIS SANTANA DA GUIA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. O Autor 

alega, em síntese, que era servidor público municipal e exercia o cargo de 

auxiliar municipal – em extinção – atualmente denominada de oficial 

administrativo, Classe C, Padrão 12. Assevera que foi instaurado PAD em 

seu desfavor em virtude de denúncia encaminhada pela 29ª Promotoria de 

Defesa da Ordem Urbanística, que sustentou a inserção de dados falsos 

no Cadastro Fiscal Imobiliário do Imóvel inscrito sob o nº 044110170177. 

Aduz que a Comissão Processante opinou pela aplicação da sanção de 

demissão, o que foi homologado pelo Prefeito Municipal, por meio do ato nº 

823/2015. Assevera que o processo administrativo está eivado de 

nulidade, tendo em vista que não foram consideradas as informações 

prestadas durante o seu depoimento, bem como não foi realizada perícia 

nos computadores para apurar os dados inseridos no sistema. Assim, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a 

sua imediata reintegração ao cargo anteriormente ocupado. É o relatório. 

Fundamento e decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

estabelece 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”. Pelo teor dos 

argumentos tecidos na exordial, acima sintetizados, verifico que não há 

nos autos prova inequívoca que conduza à probabilidade do direito 

invocado, uma vez que, aparentemente, a demissão do requerente foi 

precedida do devido procedimento administrativo, com a devida obediência 

ao contraditório e ampla defesa. Ademais, não se vislumbra a 

possibilidade de perigo de dano que justifique o pedido formulado a título 

de antecipação da tutela e que não possa aguardar o julgamento final da 

presente ação, mesmo porque o requerente encontra-se afastado de 

suas funções desde 24/08/2015 (data da publicação do ato de demissão 

nº 823/2015 – ID 14025457), não estando comprovada a urgência da 

medida requerida. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte Requerente. Cite-se o 

Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035496-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(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: 

1035496-40.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS 

LTDA. IMPETRADO: GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM 

POSTOS FISCAIS, CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE 

ALTO ARAGUAIA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Safras Armazéns Gerais Ltda. acoimando 

de ilegal e arbitrário ato do Gerente de Fiscalização de Trânsito em Postos 

Fiscais e do Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, consistente na 

apreensão de mercadorias imanentes ao Termo de Apreensão e Depósito 

n.º 1137396-3. Pugna pela concessão de liminar para que seja 

determinada a liberação das mercadorias apreendidas independentemente 
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do pagamento do imposto cobrado, ao argumento de que tal prática se 

afigura como ilegal. 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 se depreende das razões que levaram à apreensão 

das mercadorias relativas ao Termo de Apreensão e Depósito 

supracitado, o ato foi embasado na irregularidade da documentação fiscal, 

mais especificamente, em razão da inexistência de notas fiscais 

vinculadas à operação. De acordo com as informações complementares 

contidas no TAD, foi constatada a existência de divergência entre o 

produto descrito na nota fiscal e o produto transportado, havendo dúvidas 

sobre a sua natureza (milho in natura ou milho beneficiado), assim 

consignada pela autoridade fazendária: “DA ORIGEM DA MERCADORIA 

(MILHO EM GRÃOS) DIVERSO DO DECLARADO Por tratar-se de 

mercadoria de origem de produção rural é impossível a mesma 

simplesmente ser produzida por estabelecimento industrial por simples 

processo industrial, na unidade do estabelecimento, trata-se sim de 

produção rural (natural) que depende de diversos insumos tais como 

fertilizante, luz solar, área extensa para cultivo etc. A produção de milho 

como de conhecimento notório vem de propriedades rurais e não de 

estabelecimentos comerciais ou industriais, o contribuinte ao declarar que 

produziu a referida mercadoria faz declaração, no mínimo, errônea, tendo 

em vista não possuir estabelecimento rural, pelo menos cadastrado em 

sua inscrição estadual de número 13384892-2, conforme anexo. A Nota 

Fiscal Eletrônica apresentada foi com o CFOP 6101, definindo como origem 

primeira da mercadoria (milho em grãos) a própria Safras Armazéns 

Gerais Ltda, sendo que na verdade ela adquire de terceiros, podendo ser, 

dentre outros, de produtores rurais ou armazéns. Ora, se a empresa, cuja 

atividade principal é "4632001 - Comercio Atacadista de Cereais e 

leguminosas", declara que a natureza da operação "VENDA 

INTERESTADUAL DE PRODUÇÃO PRÓPRIA", CFOP 6101, está incorrendo 

em declaração falsa quanto a real origem da mercadoria, devendo 

demonstrar em suas notas fiscais que a mercadoria é adquirida de 

terceiros, uma vez que o milho em grãos não faz parte de processo 

industrial da empresa remetente, conforme demonstrado a seguir.” Em 

síntese, depreende-se que a impetrante emitiu a Nota Fiscal utilizando-se 

do CFOP 6101, que corresponde à venda interestadual de produção 

própria, o que, no entender do agente fazendário, não condiz com a 

realidade, na medida em que a impetrante não produz o milho revendido, 

mas o adquire de terceiros para beneficiamento e revenda, o que excluiu 

inclusive a aplicação do benefício do PRODEIC sobre a operação, por se 

tratar de milho beneficiado. Por esse motivo, o documento fiscal é 

considerado automaticamente inidôneo por força da disposição contida no 

artigo 35-B, I, da Lei Estadual nº 7.098/98, sendo inaplicável, por ora, a 

benesse prevista no artigo 35-C da lei em comento, dada a existência de 

controvérsia sobre a necessidade, ou não, do recolhimento da diferença 

do imposto em razão da utilização dos benefícios fiscais aparentemente 

indevidos. Em face desse contexto, não vislumbro, prima facie, a 

existência do fumus boni juris necessário à concessão da liminar, 

porquanto a irregularidade da documentação constitui infração material 

instantânea de cunho permanente, apta a ensejar a apreensão, 

notadamente por que não incide o teor da Súmula 323 do STF em casos 

dessa natureza. E para corroborar o entendimento posto, colaciono os 

seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE LIMINAR- APREENSÃO DE MERCADORIA - PELO FISCO 

ESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - PEÇAS DE MONSTRUARIOS - NÃO 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF - INFRAÇÃO DE CARÁTER 

PERMANENTE - AUSENTE DIREITO LIQUIDO E CERTO DO 

INTERESSADO/IMPETRANTE - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA 

RETIFICADA. Considera-se legal a apreensão de produtos pelo fisco 

estadual quando as Notas Fiscais encontram-se em desacordo com a 

legislação tributária estadual, não configurando arbitrariedade a 

apreensão de mercadoria quando desacompanhada das respectivas 

notas Fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente.” 

(ReeNec, 75226/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da 

publicação no DJE 20/02/2014) “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — APREENSÃO DE MERCADORIA 

— POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF — INEXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade 

na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.” (ReeNec, 

70289/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014) 

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA – AUSÊNCIA 

DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa coibir infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados.” (ReeNec 121502/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no 

DJE 25/10/2016) Destaco, por oportuno, que as alegações da impetrante 

em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostram 

suficientes para elidir, ao menos em sede de cognição sumária, a 

presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido, que 

bem subsiste por seus próprios fundamentos. Isto posto, INDEFIRO a 

liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem 

informações no prazo de 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031763-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA MONTEIRO SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031763-03.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ANA FLAVIA MONTEIRO SOUZA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada promovida por ANA FLAVIA 

MONTEIRO SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor 

Estadual do Sistema Único de Saúde), em que objetiva a concessão da 

antecipação da tutela jurisdicional para o fim de ser determinado que o 

requerido cumpra a obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente o fornecimento dos fármacos TRASTUZUMABE e 

PERTUZUMABE, conforme prescrição de médico especialista. Antecipação 

de tutela de urgência deferida. Constato pela certidão (id. 15191516), que 

a Parte Requerente, apesar de intimada, não apresentou manifestação 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, conforme determinado no 

despacho exarado (id. 14199303). O Representante do Ministério Público 

manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a 

intervenção ministerial. Vieram os autos conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. À vista da inércia do Autor em 

dar prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, § 1º 

do Novo Código de Processo Civil, cujo ordenamento autoriza o 

arquivamento dos autos e a extinção do processo, quando silente o autor 

quanto ao prosseguimento do feito. Diante disso, é cabível a extinção do 

processo quando a parte intimada deixa de providenciar as diligências que 

lhe competia ou abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

art. 485, inciso III do NCPC. Pelo exposto, e consoante a fundamentação 

supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas por ser beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 271 de 569



pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, observados os critérios contidos no 

art. 85, § 2º e § 4º, inciso III, do CPC. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação, nos moldes previstos no art. 98, § 3º, do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EDETILA FRANCA VAZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1017132-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz (ADVOGADO(A))

ALAIR DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1015867-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA ILZA BAZANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1014301-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1015605-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

AGUIMAR MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1010597-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

ELEVIR MEISTER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1011492-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MESSIAS PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

FRANK ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Governo do Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1027835-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

ALICE ARJONA BELLONE DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1005657-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TESSAROLO (IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação. OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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: 1020987-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

EURLENE NOGUEIRA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, 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: 1000603-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA HELENA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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: 1011171-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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: 1020330-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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: 1023258-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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: 1013484-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTOS (AUTOR(A))

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, querendo, 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: 1031356-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA (ADVOGADO(A))

CAROLINE DE OLIVEIRA PAMPADO CASQUEL BERLOFFA 

(ADVOGADO(A))

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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: 1028311-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO MARTELLI (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014994-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RAMAO MEDINA (IMPETRANTE)

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar 

anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda 

com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo RENAULT/ 

DUSTER 2.0 D 4X2A, de cor predominante prata, com ano de fabricação 

em 2015, modelo de 2016, com a placa QBF 3644, Chassi n.º 

93YHSRC4AGJ721005 e código de Renavam n.º 01047308123 (ID nº 

1964318), de propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005474-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES (IMPETRANTE)

CAMILA ANDRETTY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

TOYOTA HILUX, placa OBO 6282 de propriedade do Impetrante (ID nº 

12085732), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade 

dos Autos de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos 

quais o Impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do 

sistema eletrônico e de registro, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016971-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Achiles Tiago Toschi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

LENINE POVOAS DE ABREU (ADVOGADO(A))

 

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, com base nas alegações acima 

tecidas, rejeito as impugnações à justiça gratuita e ao valor da causa, 

reconheço de ofício a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de 

Cuiabá, e, quanto a ela, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI do CPC. No mais, JULGO PROCEDENTE a ação para 

condenar o requerido a efetuar a promoção horizontal do autor na Carreira 

de Procurador Legislativo, para a Classe “D”, com efeitos retroativos a 

partir de 13/03/2015, bem como efetuar o pagamento do montante 

retroativo, que terá reflexo sobre todas as verbas até então devidas, 

cujos valores serão atualizados com juros de mora no percentual da 

caderneta de poupança desde a citação do Município de Cuiabá, e 

correção monetária pelo IPCA, desde a data de cada vencimento. A 

quantia devida será apurada em liquidação de sentença. Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas. 

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que 

serão fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, 

§4º, II, do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, para reexame necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006160-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (ADVOGADO(A))

FORTALEZA GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 

IVECO/STRALISHD 570S42TN, PLACA NJE 5348, RENAVAM 979172039, 

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: 1007707-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISSANDRA PAULA SOUZA NUNES (IMPETRANTE)

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, 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/Uno-Attractive 1.4, placa NTZ 9259, ano 2010/2011, 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: 1005198-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT (ADVOGADO(A))

DIEGO ALOISIO LUFT (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 HR-V 

LX CVC, placa QBA-7243, cor CINZA, ano de fabricação e modelo 

2016/2016, chassi 93HRV2830GZ160701, RENAVAM 01082148056, sem 

o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de 

infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi 

duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034411-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

O POLO ATIVO para FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000467-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BENEDITO DE LACERDA (IMPETRANTE)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 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 EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

marca Honda Civic LXR, cor preta, ano 2015, placa QBO-7105, Chassi nº 

93HFB9640GZ211813 e RENAVAM nº 01053313605, 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: 1002682-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA PEREIRA SARDINHA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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/HB20 

1.0 COMFORT, ANO/MODELO 2016/2017, PLACA QCA-5248, CHASSI Nº 

9BHBG51CAHP710351 e RENAVAM Nº 01104998430, 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: 1001832-18.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

LISSANDRA CORREA DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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 a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

GM/CLASSIC LIFE, ANO 2009/MODELO 2010, COR PRATA, PLACAS NJQ 

3497, RENAVAM 00154603082, 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: 1018468-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

M. G. R. DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJ FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

exposta, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com a liberação as mercadorias apreendidas constantes no 

termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1130207-9 (ID nº 8132844), 

independentemente do pagamento prévio de qualquer valor fiscal, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Por 

derradeiro, deixo de submeter à sentença ao Reexame Necessário, à vista 

do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015, por estar em consonância 

com a Súmula nº 323, do STF. Intimem-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027756-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SEBASTIANA GUIMARAES CAMELO (AUTOR(A))

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021717-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA DE PAULA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028679-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

IVONETE EGIDIA DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ODILZA SOARES DO PRADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010274-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029530-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LORENA DIAS GARGAGLIONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016282-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

DONATA ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar os dados de sua conta corrente, para cumprimento da decisão 

Id. 15078151. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030260-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA (ADVOGADO(A))

CENTER PLACAS FABRICA DE PLACAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028898-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ADEVAIR GROTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO MATIAZZI RISSO (IMPETRADO)

JOSÉ EMETÉRIO RIBEIRO NETO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada. Decisão: Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. 

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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025107-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTO KALIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1025107-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Indefiro o Pedido de 

Reconsideração formulado pela parte Autora (ID nº 15109026) pelas 

razões já expostas. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá/MT, 18 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024391-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BATTISTI & GRISON LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033241-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA & PALAZZO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite 

nesta vara especializada. Decisão: Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. Decorrido o 

prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente. 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: 1033430-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

BRENO MACEDO REY PARRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo, para intimação de cumprimento de liminar.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714515 Nr: 7413-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713736 Nr: 6982-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 
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- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048070 Nr: 45480-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY INÁCIO COELHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MORAES GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 978918 Nr: 13515-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. W.A. S., DORALICE QUEIROZZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTE - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, ACOLHO EM 

PARTE OS EMBARGOS, julgando-os parcialmente procedentes, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do NCPC, para reconhecer excesso na execução 

em apenso (cód. 63726), e determinar sejam os cálculos refeitos, 

extirpando-se os juros compostos e substituindo-os por juros simples, 

além de alterar o cálculo dos honorários advocatícios, para que o dies a 

quo para contagem de juros de mora seja 27/01/2015. A atualização dos 

valores devidos será feita nos autos principais, cód. 63726. Decorrido o 

prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em julgado destes 

Embargos e arquive-se.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, 

condeno a Embargada ao pagamento de metade das custas processuais e 

também ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, 

em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC, ficando a cobrança suspensa 

por força da gratuidade da justiça.Quanto ao Embargante, fica isento do 

pagamento das custas proporcionais, por expressa disposição legal, mas 

condenado a arcar com os honorários advocatícios que fixo, por 

equidade, em R$500,00, nos termos do art. 85 do CPC.Translade-se cópia 

desta decisão para a Execução em apenso (cód. 63726).Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 17418 Nr: 10865-79.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARACATIÁ MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7.662/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 

5332- A - OAB:5332-A/MT, Brendo Ivan Barbosa Demetri Silva - 

OAB:19083OAB/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, LUANA VASSILASKIS MOURA - OAB:8175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Inicialmente, constata-se que o advogado Arnaldo Aparecido de Souza 

atuou até o início da fase executória, ou seja, sua atuação se deu em 

todas as fases processuais, inclusive naquelas que deram ensejo ao 

arbitramento de honorários sucumbenciais.

Dessa maneira, em que pese as alegações despendidas pelo atual 

patrono da parte Autora às fls. 323/324, entendo que elas não prosperam, 

uma vez que o patrono originário em nenhum momento renunciou os 

honorários sucumbenciais, além de que não há qualquer previsão legal 

que preconize que novo substabelecimento sem reservas de poderes 

incorre em renúncia tácita dos honorários.

Portanto, indefiro o pedido de fls. 323/324.

Determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o 

pagamento dos honorários sucumbenciais por intermédio do Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao advogado Arnaldo 

Aparecido de Souza, referente aos cálculos de fl. 308, expedindo-se o 

ofício-precatório ou o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV, 

nos termos do art. 535 §3º, II do CPC/2015, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 345928 Nr: 16295-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRDS, WANTUIL ANASTÁCIO DA SILVA, MDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ - MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 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: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT

 Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso.

Deste modo, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, INTIME-SE o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por meio de RPV, expedindo-se o 

necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064543 Nr: 52975-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO MAGALHÃES, IONE LEITE 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 1064543

Vistos, etc.

Em que pese o alvará eletrônico n. 442662-2/2018 tenha sido assinado na 

data de hoje, 17/10/2018, o fato é que não ficou esclarecido pelo Senhor 

Secretário de Estado de Saúde se houve o pagamento ou alguma espécie 

de acerto com a empresa prestadora dos serviços, Qualycare, na via 

administrativa.

ISSO PORQUÊ recebemos um ofício ( em anexo ), no 523/2018 da E. 

CGJ/MT, dando conta que houve contrato emergencial ente o público e a 

empresa em tela, contrato SES 047/2018/SES/MT dentre outra. Quer me 

parecer que, se houve uma pactuação ou repactuação contratual, deve 

ter havido algum tipo de acerto financeiro, no qual pode estar englobado o 

valor ora reclamado.

Ressai dos autos que o memorando juntado não foi assinado 

pessoalmente pelo Secretário de Estado de Saúde, mas sim pela 

assessoria jurídica da SES e por outros dois servidores que não são os 

ordenadores de despesas.
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Diante disso se faz necessária, a fim de se evitar dano irreparável ao 

Erário Público, NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL do Senhor Secretário de 

Estado de Saúde, para que o mesmo esclareça definitivamente se houve a 

quitação ou acerto com a empresa prestadora dos serviços, Qualycare, 

na via administrativa, com relação aos valores cobrados nestes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, IMEDIATAMENTE, pelo OFICIAL PLANTONISTA.

Após, encaminhe-se cópia desta decisão ao Exmo. Senhor Presidente do 

E. TJMT, a fim de que seja efetuado o cancelamento do alvará eletrônico n. 

442662-2/2018.

Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035797-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO CESAR PEIXOTO FALEIROS (AUTOR(A))

MARCIO FALEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1035797-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por AUGUSTO CESAR 

PEIXOTO FALEIROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, para que seja determinada a remoção do 

Requerente para o município de Cuiabá/MT, para a realização do 

tratamento adequado e a preservação da família até a finalização do 

tratamento. Aduz, em síntese, que foi aprovado em concurso público para 

o cargo de Investigador de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato 

Grosso e foi lotado para exercer suas funções na Delegacia de Polícia de 

São José do Xingu-MT, até ulteriores deliberações, como prova Portaria nº 

052/2016/DRPJCC/MT. Assevera que teve problema sério em uma das 

penas (encurtamento do tendão do extensor longo), motivo pelo qual foi 

submetido à cirurgia em Cuiabá/MT no mês de maio de 2018, sendo que 

até o presente momento se encontra de licença para tratamento de saúde, 

uma vez que o médico especialista e responsável pelos seus cuidados 

determinou que continuasse fazendo fisioterapia por tempo indeterminado, 

tal como que fosse realizada avaliação pericial para desvio de função ou 

retorno ao trabalho. Relata que sua mãe, que reside em Cuiabá-MT, foi 

diagnosticada com mieloma múltiplo (câncer), dentre outras doenças, 

necessitando de sua ajuda física e financeira. Afirma que um de seus 

filhos possui problemas respiratórios gravíssimos, bem como baixa 

imunidade e necessita de acompanhamento médico especialista 

mensalmente e de tratamento por prazo indeterminado, ao passo que o 

Município de São José do Xingu/MT não possui condições que favorecem 

para a manutenção da saúde de seu filho. Pontua que requereu 

administrativamente a sua remoção para o Município de Cuiabá/MT, todavia 

seu pedido restou indeferido sob o fundamento de que não é possível a 

remoção de servidor em estágio probatório. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Ampara a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. 

Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter 

uma decisão para que seja determinada a remoção do Requerente para o 

Município de Cuiabá/MT, para a realização do tratamento adequado e a 

preservação da família até a finalização do tratamento. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15995277, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não 

me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma 

vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade 

no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída a 

ele. Ademais, conforme se observa pela certidão de lavra do Secretário 

do CSPJC/MT e com fulcro no art. 157, §1º da Lei Complementar nº 

407/2010, não se mostra possível a remoção do servidor em estágio 

probatório a pedido, podendo ser procedida apenas de ofício após análise 

do juízo de oportunidade e conveniência. Outrossim, caso deferida a 

medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para 

impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 18 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035757-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1035757-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo Modelo: Hyundai IX35 2.0, Placa: 

OBB 6837, Cor: Preta, Chassi: KMHJU81DBCU435398 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 
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definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 

busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo Modelo: Hyundai IX35 2.0, Placa: OBB 6837, Cor: Preta, 

Chassi: KMHJU81DBCU435398 seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 15989769), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo Modelo: Hyundai 

IX35 2.0, Placa: OBB 6837, Cor: Preta, Chassi: KMHJU81DBCU435398 sem 

a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade 

coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas 

do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao 

órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, 

vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020291-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MAURO CESAR GONCALVES BENITES (ADVOGADO(A))

ALECIANE CRISTINA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1020291-39.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer proposta por SINDICATO DOS CENTROS DE 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SINDAUTO/MT em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja afastada a obrigação da exigência da Resolução nº 358/2010 para 

que as autoescolas não tenham a obrigação da exigência dos 02 (dois) 

veículos de 4 rodas e 02 (dois) veículos de 2 rodas como requisito para o 

recredenciamento dos Centro de Formação de Condutores do Estado de 

Mato Grosso. Aduz, em síntese, que o DETRAN – Departamento Estadual 

de Trânsito, por força da Resolução nº 358/2010, faz o credenciamento e 

o recredenciamento anual dos CFC – Centros de Formação de 

Condutores. Conta que tal resolução, embora seja do ano de 2010, 

somente teve aplicação de certas exigências em 2016, como, por 

exemplo, a obrigação de 02 (dois) carros e 02 (duas) motocicletas para 

que o CFC possa operar suas atividades, o que acabou por “pegar alguns 

CFC’s despreparados”, principalmente os de pequeno porte. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 4499826. 

Devidamente citado, o Requerido apresentou Contestação (ID nº 

4867911), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, 

argumentando que o ato do credenciamento dos CFC é um ato 

discricionário praticado pela autarquia estadual, de modo que o Poder 

Judiciário não está autorizado a decidir questões de mérito administrativo. 

Réplica acostada aos autos (ID nº 5508034), tendo a parte Autora 

rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado os 

termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca o Requerente a procedência da ação para seja 

afastada a obrigação da exigência da Resolução nº 358/2010 para que as 

autoescolas não tenham a obrigação da exigência dos 02 (dois) veículos 

de 4 rodas e 02 (dois) veículos de 2 rodas como requisito para o 

recredenciamento dos Centro de Formação de Condutores do Estado de 

Mato Grosso. Da detida análise da fundamentação exposta, somado à 

documentação acostada ao bojo dos autos, verifica-se que a pretensão 

autoral consiste em desconstituir a Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, 

datada de 13.08.2010, a qual exige a propriedade de 02 (dois) carros e 02 

(duas) motocicletas para que o CFC possa operar suas atividades. Em que 

pese a alegação da parte Autora de que os CFC’s foram “pegos de 

surpresa” da aplicação da mencionada resolução, entendo que não 

assiste direito à pretensão autoral, uma vez que o DETRAN/MT, em 

atendimento ao pleito dos CFC’s, postergou a aplicação da resolução, a 

qual se deu somente no ano de 2016, ou seja, 06 (seis) anos depois. Não 

se mostra plausível acreditar que os Centros de Formação de Condutores 

não se programaram durante todo este interregno para o cumprimento das 

exigências de uma resolução de aplicação nacional. De mais a mais, o ato 

de credenciamento não se trata de um ato administrativo no sentido estrito, 

consistindo o mesmo em uma contratação de serviços, cuja remuneração 

é feita através de pagamentos pelos serviços prestados. Assim, 

conclui-se que o credenciamento é uma ato discricionário praticado pela 

Administração Pública, realizado mediante a análise de critérios de 

oportunidade e conveniência. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que a autarquia estadual concede um período razoável para 
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que os CFC’s se programassem e adequassem às exigências impostas 

pela Resolução nº 358/2010, não havendo qualquer ilegalidade em exigir o 

seu cumprimento, ainda mais pelo grande decurso de tempo, de modo que 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Nesse 

sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

INSTAURADO NA CORREGEDORIA-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. 

CRIME DE PECULATO. ANÁLISE RESTRITA À REGULARIDADE 

PROCESSUAL, SEM INCURSÃO NO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO 

DEMISSÓRIA. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA 

JUDICIAL-CRIMINAL. INCOMUNICABILIDADE DE INSTÂNCIAS. 

ABSOLVIÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVAS. AUTONOMIA DA 

ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. No controle 

jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário 

circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à 

legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso incursão no mérito 

administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. O 

ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as 

condições de validade e de eficácia deve ser mantido. A absolvição na 

esfera criminal não repercute na instância administrativa, porquanto são 

independentes”. (Ap 115326/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) - Destacamos Assim, à vista do 

sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da 

regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o 

controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito 

do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe 

a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO 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. 

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, 16 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002571-25.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MARCUS 

VINICIUS DE ANDRADE contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Citroën C3 Tendance, cor 

prata, ano/modelo 2014/2015, placa QBB-5341, RENAVAM nº 

01036453887 de sua propriedade (ID nº 4726541), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 4884719). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 5042956), alegando, em sede de preliminar, a incompetência da 

justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação 

da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela parte Autora. Parecer Ministerial 

acostado aos autos (ID nº 7321103), tendo o ilustre representante do 

Parquet se manifestado pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente do pronunciamento daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 

mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção 

de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a 

análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação 

da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus 

gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento 

das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 
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Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Citroën C3 Tendance, cor prata, ano/modelo 2014/2015, 

placa QBB-5341, RENAVAM nº 01036453887 de sua propriedade (ID nº 

4726541), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a 

nulidade das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Citroën C3 Tendance, cor prata, ano/modelo 2014/2015, 

placa QBB-5341, RENAVAM nº 01036453887 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 4726541), 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 
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decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010381-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ABREU (IMPETRANTE)

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1010381-51.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MILTON DE 

ABREU contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

confirmada a liminar deferida, bem como que seja determinado o 

cancelamento do Auto de Infração nº SIN0005844, o qual culminou a multa 

no valor de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove 

centavos), bem como dos 07 (sete) pontos na CNH. Aduz, em apertada 

síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2016, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 5910980). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 7257068), alegando, em sede de preliminar, a ausência 

de interesse e legitimidade, a inviabilidade da via eleita, a ausência de 

prova pré-constituída, da incompetência da justiça estadual e da 

ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. 

Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída e Da Ausência de Interesse Processual. A autoridade 

coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. Da Incompetência da 

Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em 

vista que o objeto do presente mandamus gira em torno do ato 

administrativo que vinculou a exigência do pagamento das multas ao 

licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi 

arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se 

deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou 

seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança 

é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante que seja confirmada a liminar deferida, bem como que seja 

determinado o cancelamento do Auto de Infração nº SIN0005844, o qual 

culminou a multa no valor de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e 

sessenta e nove centavos), bem como dos 07 (sete) pontos na CNH. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 
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DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de cancelamento do Auto 

de Infração nº SIN0005844, bem como dos pontos na CNH decorrentes da 

infração, entendo que merece acolhimento. Como se observa no Extrato 

do Veículo e no Auto de Infração acostados (ID nº 5870410 e 5870413), 

denota-se que não houve a observância da dupla notificação sobre as 

multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB 

e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se 

imprescindível considerar que as multas aplicadas pela municipalidade são 

insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento relativo ao veículo 

marca/modelo VW Crossfox GII, ano/modelo 2012/2013, placa OBK-2737, 

cor prata, RENAVAM nº 00498758656 e Chassi nº 9BWAB45Z6D4134545 

de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para 

determinar o cancelamento do Auto de Infração nº SIN0005844 – que não 

foi duplamente notificado –, o qual culminou a multa no valor de R$ 127,69 

(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), bem como dos 

07 (sete) pontos na CNH do Impetrante, devendo ser banidos do sistema 

eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008094-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LEON LEITE (IMPETRANTE)

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008094-18.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CARLOS 

ROBERTO LEON LEITE contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo VW Gol 1.0, cor preta, 

ano/modelo 2013/2013, placa OBH-7432, RENAVAM nº 00515621382 e de 

sua propriedade (ID nº 5547160), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja determinado o cancelamento das multas aplicadas. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 5838165). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 7230686), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 8185555), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 
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questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Gol 1.0, cor preta, ano/modelo 2013/2013, placa 

OBH-7432, RENAVAM nº 00515621382 e de sua propriedade (ID nº 

5547160), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja determinado o 

cancelamento das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de cancelamento das 

multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso 

porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a 

via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 
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quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo marca/modelo VW Gol 1.0, cor preta, ano/modelo 

2013/2013, placa OBH-7432, RENAVAM nº 00515621382 de propriedade 

do Impetrante (ID nº 5547160), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018239-36.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por DIAMANTEX 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FERRAGENS LTDA. contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja confirmada a liminar deferida, bem 

como que seja declarada a insubsistência das multas aplicadas ao 

Impetrante, as quais não foi duplamente notificada. Aduz, em apertada 

síntese, ser proprietária legítima do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 8118964). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 8688574), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a inviabilidade da via eleita, a ausência 

de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9109674), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação 

da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus 

gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento 

das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a 

referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial 

é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar 

que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o 

veículo de propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro 

de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes 

no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída e Da Ausência de 

Interesse Processual. A autoridade coatora arguiu referidas preliminares 

ante a inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, mencionadas 

preliminares se confundem com o mérito da ação mandamental, uma vez 

que constituem um dos seus pressupostos, razão pela qual serão 

apreciadas quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 
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termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja confirmada a liminar deferida, bem 

como que seja declarada a insubsistência das multas aplicadas ao 

Impetrante, as quais não foi duplamente notificada. Do exame dos autos 

tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração da 

insubsistência das multas aplicadas à Impetrante, as quais não foi 

duplamente notificada, entendo que não merece acolhimento. Como se 

observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 8108269), denota-se que 

há multas de trânsito aplicadas pela PRF, pelo DNIT e pelo Estado de 

Goiás, de modo que não cabe à Justiça Estadual de Mato Grosso se 

pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por órgão/autarquia 

federal ou estado diverso, sendo da Justiça Federal ou do TJ/GO a 

competência para verificar a irregularidade na sua aplicação, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal. Logo, não cabe a este juízo 

proceder com a análise da legalidade e, consequentemente, se pronunciar 

sob a insubsistência das multas aplicadas, devendo tal imbróglio ser 

discutido perante o juízo competente. Não é outro o entendimento do 

Tribunal de Justiça Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS 

DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA 

Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA 

POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento relativo ao 

veículo marca/modelo Hyundai HR HDB, ano/modelo 2012/2013, placa 

OAX-1248, cor branca, RENAVAM nº 559342594 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 8108268), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015668-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

RM COMERCIO DE CAMINHOES E VEICULOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015668-92.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por RM COMÉRCIO 

DE CAMINHÕES E VEICULOS LTDA. – ME contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança 

para que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato 
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licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo VW Golf, cor 

preta, ano/modelo 2000/2001, placa LJU-5891, RENAVAM nº 747117624 

de sua propriedade (ID nº 7275854), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em 

apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima discriminado e 

que foi surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento do 

ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 7302924). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 8183008), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita, a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9156822), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação 

da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus 

gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento 

das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Golf, cor preta, ano/modelo 2000/2001, placa LJU-5891, 

RENAVAM nº 747117624 de sua propriedade (ID nº 7275854), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 
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quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Golf, cor preta, ano/modelo 2000/2001, placa LJU-5891, 

RENAVAM nº 747117624 de propriedade do Impetrante (ID nº 7275854), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001727-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAMS BRAULE PINTO DE MELO (IMPETRANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1001727-41.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por WILLIANS BRAULE PINTO DE MELO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo VW/NOVO GOL TL MBV, 

PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, bem como a suspensão das multas lançadas sobre 

seu veículo e, ainda, a suspensão da pontuação atribuída a sua CNH. 

Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação dos 

documentos dos veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial 

com documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida 

(ID nº 13258649). Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 13486409), alegando, em sede de preliminar, a 

inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 
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de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

VW/NOVO GOL TL MBV, PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 

9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado, denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo 

marca/modelo VW/NOVO GOL TL MBV, PLACAS PYA7305/MT, CHASSI 

9BWAB45U6HP018643, ANO 2016/2017 , de propriedade da Impetrante, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização bem como para declarar a ilegalidade dos Autos 

de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o 

Impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015288-69.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por NEWMAX 

PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA. contra ato indigitado coator da lavra 

do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Strada Working CD, 

ano/modelo 2011/2012, placa NTZ-3161, Chassi nº 9BD27804MC7434150 

e RENAVAM nº 00450910431 de sua propriedade (ID nº 7240569), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima 

do veículo acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2018, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 7258399). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 8015359), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela 

denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado 

pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se 

falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Inviabilidade 

da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que 

alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat 

Strada Working CD, ano/modelo 2011/2012, placa NTZ-3161, Chassi nº 

9BD27804MC7434150 e RENAVAM nº 00450910431 de sua propriedade 

(ID nº 7240569), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 
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Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano 2017, relativo 

ao veículo marca/modelo Fiat Strada Working CD, ano/modelo 2011/2012, 

placa NTZ-3161, Chassi nº 9BD27804MC7434150 e RENAVAM nº 

00450910431 de propriedade da Impetrante (ID nº 7240569), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018605-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1018605-75.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por LUCIANO DE 

ARRUDA VARGAS contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Toyota Corolla GLI 1.8, cor 

prata, ano/modelo 2010/2011, placa NUF-1929, Chassi nº 

9BRBB42E8B5141688 RENAVAM nº 00245061096 e de sua propriedade 

(ID nº 8147673), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam 

anuladas as multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário 

legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa 

de proceder com o licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 8344886). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 9229392), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9455684), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Toyota Corolla GLI 1.8, cor prata, ano/modelo 2010/2011, 
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placa NUF-1929, Chassi nº 9BRBB42E8B5141688 RENAVAM nº 

00245061096 de sua propriedade (ID nº 8147673), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que sejam anuladas as multas aplicadas. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de anulação das multas 

aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque 

perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via 

escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, 

uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a 

ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo 

dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo marca/modelo Toyota Corolla GLI 1.8, cor prata, 

ano/modelo 2010/2011, placa NUF-1929, Chassi nº 9BRBB42E8B5141688 

RENAVAM nº 00245061096 de propriedade do Impetrante (ID nº 8147673), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023497-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PIZARRO FERREIRA (IMPETRANTE)

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS 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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023497-27.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por GABRIELA 

PIZARRO FERREIRA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor 

vermelha, ano/modelo 2013/2014, placa OBN-1213, Chassi nº 

9BFZFS4POE8494403 de sua propriedade (ID nº 9195247), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 
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cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9233780). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 9378235), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9487899), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor vermelha, ano/modelo 2013/2014, 

placa OBN-1213, Chassi nº 9BFZFS4POE8494403 de sua propriedade (ID 

nº 9195247), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. No que 

tange ao pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas à 

Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque perfilho do 
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entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se 

mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a 

documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas 

sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS 

MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS 

MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio 

pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à 

obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de 

abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à 

Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão 

Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 

109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à 

nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 

32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. 

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco 

que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Ford Fiesta Sedan, cor vermelha, ano/modelo 2013/2014, 

placa OBN-1213, Chassi nº 9BFZFS4POE8494403 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 9195247), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1022157-48.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EDER CARLOS 

DAS VIRGENS contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Siena EL Flex, cor 

preta, ano/modelo 2012/2012, placa OBG-8795, RENAVAM nº 478245297 

de sua propriedade (ID nº 9054715), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em 

apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e 

que foi surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do 

ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 9170994). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 9378005), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9487912), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação 

da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus 

gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento 

das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 
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Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que veículo marca/modelo Fiat Siena EL Flex, 

cor preta, ano/modelo 2012/2012, placa OBG-8795, RENAVAM nº 

478245297 de sua propriedade (ID nº 9054715), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Siena EL Flex, cor preta, ano/modelo 2012/2012, placa 

OBG-8795, RENAVAM nº 478245297 de propriedade do Impetrante (ID nº 

9054715), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034220-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRANTE)

JORGE DE MORAES FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1034220-08.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca VW/AMAROK CD 4X4 

HIGHLINE, ano de fabricação e modelo 2012/2012, cor prata, placas OAX 

7020 – Cuiabá/MT, chassi WV1DB42H3CA040650, RENAVAM 466326130, 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

10638625. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 
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ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas 

pelo Estado do Paraná ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não 

cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito 

autuadas por Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do 

Tribunal de Justiça do Paraná a competência para verificar a irregularidade 

na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da 

legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das 

multas aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido 

perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça 

Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO 

PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE 

ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS 

ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE 

PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do 

pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de 

veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o 

pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de 

competência da Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada 

por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo 

com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 

24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. Impõe-se, portanto, a confirmação 

da medida liminar em parte, pois presente o direito líquido e certo do 

impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar a autoridade 

coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo 

VW/AMAROK CD 4X4 HIGHLINE, ano de fabricação e modelo 2012/2012, 

cor prata, placas OAX 7020 – Cuiabá/MT, chassi WV1DB42H3CA040650, 

RENAVAM 466326130, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013427-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALDA DA CONCEICAO BALBINO (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013427-82.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA ALDA 

CONCEIÇÃO BALBINO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4355456). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 
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aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual 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". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 
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garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012897-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012897-78.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LAIDE CARVALHO 

ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4354929). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 
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Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 
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anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012723-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA PACHECO DE ARAUJO (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1012723-69.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ELIANA MARIA 

PACHECO DE ARAÚJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4353353). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 
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revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual 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". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007842-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007842-49.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: SEBASTIÃO 

BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O 

autor alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6074991). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 
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conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 16 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1028946-63.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por TONY FRANCISCO DA SILVA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo PAS/AUTOMÓVEL – 
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FIAT/UNO MILLE FIRE, placas HQA7 337, Renavam 00872909859, cor 

VERMELHA, ano 2005 e modelo 2006 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9939212). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 10547612), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 11186194), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo PAS/AUTOMÓVEL – FIAT/UNO MILLE FIRE, placas HQA7 

337, Renavam 00872909859, cor VERMELHA, ano 2005 e modelo 2006 de 

sua propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 
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livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. No que 

tange ao pedido de declaração de nulidade das multas aplicadas à 

Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque perfilho do 

entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se 

mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, uma vez que a 

documentação carreada não atesta de forma clara a ilegalidade nas 

sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo dilação probatória. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS 

MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS 

MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio 

pagamento de multas, aplicadas pela autoridade coatora, como condição à 

obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de 

abuso de autoridade, sanável pelo remédio heroico.. Falece competência à 

Justiça Estadual para pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão 

Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 

109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à 

nulidade das multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 

32751/2014, DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. 

(ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco 

que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo PAS/AUTOMÓVEL – FIAT/UNO MILLE FIRE, placas HQA7 

337, Renavam 00872909859, cor VERMELHA, ano 2005 e modelo 2006, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020455-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS SANTAMARIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1020455-67.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ANTÔNIO 

CARLOS SANTAMARIA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, 

relativo ao veículo marca/modelo Toyota Corolla XEI 1.8 Flex, ano/modelo 

2008/2009, placa NJS-1704, cor prata, RENAVAM nº 00961777893 de sua 

propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do veículo, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 8776484). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 9179394), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 9513447), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 
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necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Toyota Corolla XEI 1.8 Flex, ano/modelo 2008/2009, placa 

NJS-1704, cor prata, RENAVAM nº 00961777893 de sua propriedade, sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, 

relativo ao veículo marca/modelo Toyota Corolla XEI 1.8 Flex, ano/modelo 

2008/2009, placa NJS-1704, cor prata, RENAVAM nº 00961777893 de 

propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016222-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUANA MARQUES GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1016222-90.2018.8.11.0041 (PJE 

3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por LUANA MARQUES GOMES em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o 

fim de ser determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Artroplasita Total do Quadril 

Esquerdo”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida da demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 13609054 e seguintes). Aduz, em 

apertada síntese, que foi vítima de acidente automobilístico no ano de 

2017, vindo a sofrer fratura do colo do fêmur esquerdo, ocasião esta em 

que foi atendida no hospital São Benedito, sendo diagnosticada com 

fratura/pseudoartrose de colo do fêmur quadril esquerdo, indicando em 

caráter de urgência a realização do procedimento cirúrgico de artroplastia 

total de quadril. Pontua que solicitou a realização do procedimento 

cirúrgico junto ao Hospital São Benedito de Cuiabá na data de 15.02.2018, 

todavia, até o presente momento o procedimento cirúrgico não foi liberado, 

não sendo possível mais esperar, uma vez que seu quadro clínico é 

delicado e só tende a piorar com a demora. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Deu à causa o valor de R$ 75.287,50 (setenta e cinco mil 

duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Remetido os autos 
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para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 13830571), o qual emitiu 

parecer (ID nº 13869857), confirmando a patologia que acomete a parte 

Autora e confirmando a necessidade de realização do procedimento 

cirúrgico solicitado. Liminar deferida ao ID n°. 13930949. Citado, o 

requerido apresentou sua contestação ao ID n°. 14103592. Ao ID n°. 

14172183, fora intimado o requerido para cumprir o provimento 

antecipatório sob pena de bloqueio nos numerários públicos. Ao ID n°. 

14360461, decisão bloqueando valores na conta única do requerido para 

assegurar o objeto dos autos, qual seja, o devido tratamento de saúde da 

autora. Ao ID n°. 15960024, a parte autora atravessa petição requerendo 

a desistência e consequente extinção do feito, uma vez que, ante a 

demora para liberação dos valores o procedimento fora realizado 

voluntariamente pela requerida. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que o requerente manifestou 

nos autos (ID n° 15960024), requerendo a desistência da presente ação, 

ante a ausência de interesse no feito Desta forma, não havendo mais 

interesse no prosseguimento do feito, os autos deverão ser extinto sem 

resolução do mérito nos termos do art. 485, VII, do Novo Código de 

Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE 

SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RENÚNCIA DO 

IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O MANDADO DE 

SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – APELO 

PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal do 

apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 

anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, o feito merece ser extinto sem 

resolução de mérito. DISPOSITIVO. Desta feita, HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela autora, para que surta 

seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do 

Novo Código de Processo Civil. No mais, ante a existência de valores 

bloqueados e vinculados aos autos, determino a secretaria unificada da 

fazenda pública que proceda com a devolução à conta única do requerido 

Estado de Mato Grosso. Publiquem-se Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021743-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON BRUM MACHADO (IMPETRANTE)

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021743-50.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por GELSON BRUM 

MACHADO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Toyota Hilux CD 4x4, cor 

prata, ano/modelo 2007/2007, placa KAT-8554, RENAVAM nº 916650472 

de sua propriedade (ID nº 8912182), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em 

apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e 

que foi surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do 

ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 9169931). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 9409735), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela parte Autora. Parecer Ministerial acostado aos 

autos (ID nº 9606344), tendo o ilustre representante do Parquet se 

manifestado pelo prosseguimento do presente feito independentemente do 

pronunciamento daquela instituição. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de 

direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma 

vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à 

disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 

pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 
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mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo 

Toyota Hilux CD 4x4, cor prata, ano/modelo 2007/2007, placa KAT-8554, 

RENAVAM nº 916650472 de sua propriedade (ID nº 8912182), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de cancelamento das 

multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso 

porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a 

via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo marca/modelo Toyota Hilux CD 4x4, cor prata, 

ano/modelo 2007/2007, placa KAT-8554, RENAVAM nº 916650472 de 

propriedade do Impetrante (ID nº 8912182), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012414-14.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ALLANA 

GUEDES THEODORO contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio ELX, cor branca, 

ano/modelo 2006/2006, placa ABF-5900, RENAVAM nº 879077328 de sua 

propriedade (ID nº 6649863), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietária legítima do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 6673842). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 9626617), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat 

Palio ELX, cor branca, ano/modelo 2006/2006, placa ABF-5900, RENAVAM 

nº 879077328 de sua propriedade (ID nº 6649863), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que seja declarada a nulidade das multas 

aplicadas. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, 

ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento 

de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o que 

efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 
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pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Palio ELX, cor branca, ano/modelo 2006/2006, placa 

ABF-5900, RENAVAM nº 879077328 de propriedade da Impetrante (ID nº 

6649863), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002588-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO OTAVIANO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002588-95.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ANTONIO OTAVIANO contra suposto ato 

ilegal praticado pelo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade indigitada coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

Volkswagen Cross Fox, ano/modelo 2006/2006, placa KAG-4893, 

RENAVAM nº 00878052836 (ID nº 518305) de sua propriedade, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Foi deferida a medida antecipatória (ID nº 519294). 

O Impetrante aviou petição aos autos requerendo a homologação do 

pedido de desistência (ID nº 9985470). Em síntese, é o que merece 

registro. Verifica-se nos autos que o Impetrante manifestou nos autos 

requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, considerando 

que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, revogo 

a medida liminar anteriormente concedida (ID nº 519294), HOMOLOGO, por 

sentença, o pedido de desistência formulado pela Impetrante (ID nº 

9985470), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e Intime-se. Isento 

de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013736-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

BEATRIZ CECILIA WARMLING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1013736-06.2016.811.0041. (PJE 5) REQUERENTE: BEATRIZ CECILIA 

WARMLING. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, em correição. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 
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defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Alega 

o requerido, Estado de Mato Grosso, a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Assevera que a requerente é servidora pública lotada na UNEMAT, sendo 

esta pessoa jurídica dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial 

e administrativa, devendo então figurar no polo passivo da presente 

demanda. Entretanto, compulsando os autos verifico que o Estado de Mato 

Grosso atua na qualidade de ordenador de despesas da UNEMAT, razão 

pela qual é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 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 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Ainda que a UNEMAT possua personalidade jurídica própria com 

autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de 

ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, 

por refletir na sua dotação orçamentária. 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. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o 

advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necesária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 02/08/2017). Deste modo, rejeito a preliminar de mérito 

suscitada pelo requerido Estado de Mato Grosso, uma vez que entendo 

ser este parte legitima para compor o polo passivo da presente demanda. 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora – vinculada a Secretaria de Estado de Gestão, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 
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conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição, e preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008700-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANYZIO ALVES BEZERRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Fernando MArques de Souza (AUTOR(A))

ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO MENDES CORREA (AUTOR(A))

MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1008700-08.2016.811.0041 (PJE 5) REQUERENTE: DELVANYZIO ALVES 

BEZERRA DE CARVALHO E OUTROS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 314 de 569



GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos dos autores a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. O autor alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi 

deferido (ID: 6719259). Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado 

a Secretaria de Estado de Administração, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual 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 
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condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1007912-66.2016.811.0041 (PJE 5) REQUERENTE: BRASILINO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, em 

correição. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. o autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 
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conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da 

inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Alega o requerido, Estado 

de Mato Grosso, a preliminar de ilegitimidade passiva. Assevera que o 

requerente é servidor público lotado na UNEMAT, sendo esta pessoa 

jurídica dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e 

administrativa, devendo então figurar no polo passivo da presente 

demanda. Entretanto, compulsando os autos verifico que o Estado de Mato 

Grosso atua na qualidade de ordenador de despesas da UNEMAT, razão 

pela qual é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 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 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Ainda que a UNEMAT possua personalidade jurídica própria com 

autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de 

ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, 

por refletir na sua dotação orçamentária. 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. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o 

advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necesária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 02/08/2017). Deste modo, rejeito a preliminar de mérito 

suscitada pelo requerido Estado de Mato Grosso, uma vez que entendo 

ser este parte legitima para compor o polo passivo da presente demanda. 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do 

autor – vinculada a Secretaria de Estado de Gestão, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 
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SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição, e preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos dp autor o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018089-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO (ADVOGADO(A))

FAGNER DE ALMEIDA RAMOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 318 de 569



ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1018089-55.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por FAGNER DE ALMEIDA RAMOS, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR GERAL DO DETRAN - 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DO ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo FIAT 

UNO MILLE FIRE, placa AMQ-1615, cor Branca, chassi 

9BD15802564679990 Código Renavam 00851677479, Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo nº 011641722554, sem o pagamento 

de multas previamente existentes no banco de dados da autarquia 

estadual. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 8119461). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 8748187), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 11186194), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo FIAT UNO MILLE FIRE, placa AMQ-1615, cor Branca, chassi 

9BD15802564679990 Código Renavam 00851677479, Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo nº 011641722554 de sua 

propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a 

nulidade das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que a 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 
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pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo FIAT UNO MILLE FIRE, placa AMQ-1615, cor Branca, chassi 

9BD15802564679990 Código Renavam 00851677479, Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo nº 011641722554, sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028572-47.2017.8.11.0041
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LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

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)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028572-47.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MARIA 

BENEDITA DE OLIVEIRA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Peugeot 2016 1.4 Moonlight 

FX, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB-8184, RENAVAM nº 

00962192996 de sua propriedade (ID nº 9864404), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como que sejam anuladas as multas aplicadas. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2017, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 9887441). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 10053788), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 10118643), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 
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do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Peugeot 2016 1.4 Moonlight FX, cor preta, ano/modelo 

2008/2008, placa NJB-8184, RENAVAM nº 00962192996 de sua 

propriedade (ID nº 9864404), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que 

sejam anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que a 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de anulação das multas 

aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque 

perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via 

escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, 

uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a 

ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo 

dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo marca/modelo Peugeot 2016 1.4 Moonlight FX, cor 

preta, ano/modelo 2008/2008, placa NJB-8184, RENAVAM nº 

00962192996 de propriedade da Impetrante (ID nº 9864404), 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 
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da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006530-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (ADVOGADO(A))

JABEZ GILEADE DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1006530-04.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JABEZ 

GILEADE DA SILVA SANTOS contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para 

que seja determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

VOLKSWAGEN/NOVO VOYAGE, 1.6, FLEX, ANO 2.013/2.013, COR 

PRATA, PLACA QBG 7514, CHASSI 9BWDB45UODT291477, RENAVAM: 

00532108418, sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2017, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 5552428). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 9229507), alegando, em sede de preliminar, a incompetência da 

justiça estadual, à ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação 

da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da 

Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação da referida 

preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus gira em 

torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento das 

multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2017, relativo ao veículo 

VOLKSWAGEN/NOVO VOYAGE, 1.6, FLEX, ANO 2.013/2.013, COR 

PRATA, PLACA QBG 7514, CHASSI 9BWDB45UODT291477, RENAVAM: 

00532108418, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam 

anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 322 de 569



I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

9695519), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

por parte da municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as 

multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB 

e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se 

imprescindível considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e 

pelo DETRAN/MT são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT e Pelo estado de São Paulo, de modo que não cabe à Justiça 

Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por 

Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal a competência para verificar 

a irregularidade na sua aplicação. Logo, não cabe a este juízo proceder 

com a análise da legalidade e, consequentemente, se pronunciar sob a 

insubsistência das multas aplicadas pela referida Autarquia Federal, 

devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo federal. Não é outro o 

entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão vejamos: 

“APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO 

DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS 

POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A 

MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA 

APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo VOLKSWAGEN/NOVO VOYAGE, 1.6, FLEX, ANO 

2.013/2.013, COR PRATA, PLACA QBG 7514, CHASSI 

9BWDB45UODT291477, RENAVAM: 00532108418 de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade 

dos Autos de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos 

quais o Impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do 

sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011844-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

LUCIA DANGELA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1011844-28.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LÚCIA D’ANGELA DOS 

SANTOS SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 
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valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719839). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 
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fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028458-11.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EUCLIDES 

JABLON BEAL DE NORONHA contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio Fire Flex, cor 

preta, ano/modelo 2008/2009, placa NIZ-6237, Chassi nº 

9C6KM0030800008270 e RENAVAM nº 00973781696 de sua propriedade 

(ID nº 9815087), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a nulidade das multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2017, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 9941303). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 10211734), alegando, em sede de preliminar, a 
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ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova 

pré-constituída e a incompetência da justiça estadual, e, no mérito, pugnou 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte Autora. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 10335869), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento daquela instituição. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a preliminar arguida. DO 

MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2017, relativo ao veículo 

marca/modelo Fiat Palio Fire Flex, cor preta, ano/modelo 2008/2009, placa 

NIZ-6237, Chassi nº 9C6KM0030800008270 e RENAVAM nº 00973781696 

de sua propriedade (ID nº 9815087), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que seja declarada a nulidade das multas aplicadas. Do exame dos 

autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de anulação das multas 

aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. Isso porque 

perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via 
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escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de Segurança, 

uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara a 

ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não cabendo 

dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, §1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede a segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, §4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2017, relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio Fire Flex, cor preta, 

ano/modelo 2008/2009, placa NIZ-6237, Chassi nº 9C6KM0030800008270 

e RENAVAM nº 00973781696 de propriedade do Impetrante (ID nº 

9815087), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002107-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANIBAL SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PADULA NUNES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002107-35.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JOSE ANTONIO 

PADULA NUNES contra ato indigitado coator de lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, objetivando a concessão da medida liminar para 

que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato 

licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo VW Novo 

Voyage 1.6, ano/modelo 2013/2014, placa NPN-7651, RENAVAM nº 

00666977291 de sua propriedade (ID nº 505909), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Foi determinada a intimação da parte Autora para manifestar 

seu interesse no feito (ID nº 9912544), todavia, a parte interessada 

quedou-se inerte, deixando escoar o prazo in albis, fato que enseja a sua 

extinção, por negligência. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. À vista da inércia da Impetrante em dar prosseguimento no feito, 

resta evidente a aplicação do art. 485, III do CPC/2015, cujo ordenamento 

autoriza a extinção do processo sem a resolução do mérito, quando 

silente o Autor quanto ao prosseguimento do feito. Diante disso, é cabível 

a extinção do processo quando a parte intimada deixa de providenciar as 

diligências que lhe competia ou abandona a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 485, inciso III do CPC/2015. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, revogo a medida liminar anteriormente 

concedida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, III do CPC/2015. Isento de custas. 

Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505267-85.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENTO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 0505267-85.2015.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela 

promovida por MANOEL BENTO DE SOUZA SANTOS, ambos devidamente 

qualificado nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde) e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ (Gestor Pleno do Sistema Único de Saúde Municipal), em que 

objetiva a concessão da antecipação da tutela jurisdicional para o fim de 

ser determinado que o Requerido cumpra a obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento dos 

medicamentos denominados “Pradaxa (Dabigratana)” e “Selozok 

(Metropolol)”, nas dosagens e quantidades prescritas por seu médico 

assistente, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 386467). 

Aduz, em síntese, que tem diagnóstico de fibrilação atrial crônica, 

necessitando fazer uso contínuo de medicação para prevenção de 

Acidente Vascular Cerebral - AVC, posto que já sofreu tal patologia 

recentemente, resultando em sequelas neurológicas que o deixaram 

incapacitado. Relata que, para tratamento do transtorno é imperioso que 

ela faça uso contínuo e regular dos fármacos acima mencionados, pois 

sem os medicamentos, ele corre alto risco de sofrer AVC e vir a óbito 

prematuramente. Ressalta que tentou solicitar o fármaco da Coordenadoria 

de Assistência Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da Secretaria de 

Estado de Saúde, e vinha recebendo os medicamentos regularmente há 

alguns meses. Contudo, para sua surpresa, foi informado de que os 

medicamentos não seriam mais fornecidos devido à revogação da Portaria 

172 de 2010, da Secretaria de estado de Saúde, pela qual era possível o 

fornecimento dos remédios não constantes das listas padronizadas do 

SUS. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente, bem 

como pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Dá à 

causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Remetido os autos para o 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o qual emitiu parecer (ID 388813), 

informando que, em razão da ausência de profissional farmacêutico na 

equipe técnica, apenas informam acerca da garantia do fornecimento pelo 

SUS e os protocolos de Diretrizes Farmacêuticas do SUS. Foi declinada a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, conforme decisão (ID 1045798). 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 1086675. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 1433392, pugnando 

pela improcedência da demanda. Citado, (ID n°. 1431126), o requerido, 

Município de Cuiabá não apresentou sua contestação. Ao ID n°. 1591530, 

a parte autora fora devidamente intimada para apresentar sua impugnação 

à contestação, contudo, deixou transcorrer o prazo in albis. Ao ID n°. 

9522713, fora requerido o pedido de extensão do provimento antecipatório 

a fim de que seja deferido o fornecimento do medicamento 

“Rosuvastantina 10 Mg”, sendo que, ao ID 10162138, os requeridos foram 

intimados para se manifestarem sobre o pedido de extensão da tutela 

provisória de urgência. O Município de Cuiabá alega nas petições ID 

n°.14045725, 14533709 e 14729528, a incompetência absoluta do juízo e 
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que o provimento antecipatório apenas determinou o fornecimento do 

medicamento pelo Estado de Mato Grosso. No mais, destaca-se que foram 

realizados diversos bloqueios nos numerários públicos dos requeridos a 

fim de resguardar o objeto dos autos. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

consigno que pelo simples fato de a fazenda pública participar nos autos 

não configurar, por sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público 

(art. 178, parágrafo único do NCPC), e consoante as inúmeras 

manifestações dos promotores de justiça atuantes nesta Vara nesse 

sentido, dispenso o mister do MP. Antes de adentrar no mérito necessário 

se faz o esclarecimento e análise de petições carreados aos autos. 

Compulsando os autos, verifiquei que o requerente pleiteia a extensão do 

provimento antecipatório a fim de que seja deferido o fornecimento do 

medicamento “Rosuvastantina 10 Mg”, sendo que, ao ID 10162138, os 

requeridos foram intimados para se manifestarem sobre o pedido de 

extensão da tutela provisória de urgência, contudo, não o fizeram. Desta 

feita, ante a demonstração de necessidade do medicamento 

“Rosuvastantina 10 Mg”, tenho por bem deferir o pleito formulado pelo 

requerente. No que tange as alegações despendidas pelo Município de 

Cuiabá nas petições ID n°.14045725, 14533709, 14729528 e 15969036, 

entendo que as mesmas não devem prosperar. Isso porque, o presente 

feito havia sido ajuizado perante o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá, 

entretanto, o requerente é incapaz e vem sendo representado por Maria 

da Silva da Penha Santos. Nesse sentido, o fato de se ter a necessidade 

de representação da parte autora já se denota a incompetência deste 

Juizado para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 8º, § 1º, da 

Lei 9.099/95, de aplicação subsidiária, senão vejamos: “Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil.” Assim, não prospera a alegação do Ente 

Público Municipal. Quanto ao deferimento do provimento antecipatório 

apenas em relação ao requerido Estado de Mato Grosso, esclareço que 

se tratou de erro material, uma vez que, o Município de Cuiabá também 

integra o polo passivo e foi inclusive citada e intimada a cumprir a decisão 

provisória. Desta feita, indefiro os pedidos formulados nas petições ID n°. 

14045725, 14533709, 14729528 e 15969036, bem como na oportunidade, 

retifico em parte a decisão provisória ID n°. 1086675, a fim de sanar erro 

material, para constar na parte dispositiva a determinação do Município de 

Cuiabá a fornecer de forma solidária os medicamentos pleiteados nos 

autos. Suscitada a preliminar de ilegitimidade passiva passo à análise. 

PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva O Requerido Estado de Mato Grosso 

alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que o 

Município de Cuiabá é responsável pela área denominada Atenção Básica 

de Baixa complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao 

requerido, uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a 

responsabilidade linear, alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, de sorte que qualquer um desses entes tem a 

reponsabilidade de garantir o acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, 

o C. Superior Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, 

como se vê do aresto em destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou 

provimento a agravo de instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à 

União fornecer ao recorrido o medicamento postulado, tendo em vista a 

sua legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige 

a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a 

seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas 

desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária 

para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS 

composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos 

três entes federativos no pólo passivo da demanda. 4. Agravo regimental 

não-provido. (AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta 

feita, rejeito a preliminar. MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de 

Obrigação de Fazer com pedido expresso de antecipação dos efeitos da 

tutela específica, na qual o Requerente objetiva que seja determinado aos 

Requeridos que cumpram com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento dos medicamentos denominados 

“Pradaxa (Dabigratana), Selozok (Metropolol) e Rosuvastantina 10 Mg”, 

nas dosagens e quantidades prescritas por seu médico assistente, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID 386467 e 9522727). O 

direito à saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à todas 

as pessoas, porquanto representa consequência constitucional 

indissociável do direito à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público 

velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente 

assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos 

objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com 

efeito, não se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, 

e 196, ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público 

(Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das 

necessidades imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, 

assim, às pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a 

realização de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos 

procedimentos necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como 

principio matriz de todos os direitos fundamentais do nosso sistema 

jurídico, a dignidade da pessoa humana, corolário do Estado Democrático 

de Direito, um dos fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a 

proteção dos direitos humanos segundo os ditames da justiça social, 

graças à formação de uma consciência de solidariedade ética, voltada à 

implementação dos direitos de cidadania e à preocupação com a 

responsabilidade de reduzir as desigualdades. Ademais, a tutela desse 

direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia 

os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito 

como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido 

genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do 

art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício”. Com efeito, mister ser concedida especial proteção à 

dignidade da pessoa humana, cujo direito é inalienável e superior a 

qualquer espécie de restrição legal e administrativa. Oportuno trazer à 

baila a lição ministrada por Alexandre de Moraes em sua grandiosa obra, 

onde dispõe acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, in 

verbis: “A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral 

inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão 

ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que 

apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima 

que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (Constituição 

do Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). No presente caso, pelo 

relatório/atestado médico que instruiu a inicial (ID nº 386467 e 9522727), 

sendo o mesmo emitido pelo médico especialista Dr. Fause Chauchar – 

CRM 2846, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o 

Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, motivo mais do 

que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização 

orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que não pode o 

Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um 

doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. 

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se 

manifestado, como ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE 

REFERÊNCIA COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA 

— ÓBITO DA PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO CONFIGURADO — DEVER 

CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 
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Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 

providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, defiro o 

pedido de extensão do provimento antecipatório para o fornecimento do 

medicamento “Rosuvastantina 10 Mg”, e no mérito, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, 

condenar os Requeridos ao cumprimento da obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento dos 

medicamentos denominados “Pradaxa (Dabigratana), Selozok (Metropolol) 

e Rosuvastantina 10 Mg”, nas dosagens e quantidades prescritas por seu 

médico assistente, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 

386467 e 9522727), ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

que fixo por equidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do Artigo 85, § 8º do CPC. Intime-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013181-86.2016.8.11.0041
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RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013181-86.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LEILA DE OLIVEIRA 

GREGORIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4355022). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada a requerente deixou transcorrer in albis o prazo pra 

impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 
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base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual 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". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 
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implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 17 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035845-43.2018.8.11.0041
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035845-43.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Cite-se o requerido, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, sob pena de serem considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Com a defesa, intime-se o 

autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em seguida, voltem-me 

cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028408-82.2017.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1028408-82.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por IZABEL RICARDO, com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e 

artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por ilegal do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo marca FORD, MODELO FIESTA HATCH 1.6 FLEX 

(NACIONAL), PLACA NTX0723, RENAVAM 00997963751, cor BRANCA, 

FABRICAÇÃO/MODELO 2014/2014, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 9887661. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Verifica-se que o impetrante 

indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso. Entretanto, entendo que o Secretário de Estado de Fazenda 

não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que as infrações 

foram aplicadas por outros Executivos de Trânsito. Por outro lado é o 

Detran o responsável por conduzir o processo administrativo, bem como, 

é a autoridade que condiciona o licenciamento do veículo do impetrante ao 

pagamento das multas, visando receber os débitos de forma coercitiva. 

Por essa razão acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário 

de Estado de Fazendo, devendo o feito prosseguir apenas em relação ao 

presidente da Autarquia Estadual. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO E DE PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar 

de inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que 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 
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probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

FORD, MODELO FIESTA HATCH 1.6 FLEX (NACIONAL), PLACA NTX0723, 

RENAVAM 00997963751, cor BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2014/2014, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a 

nulidade das multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 

RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao 

caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o 

Mandado de Segurança, uma vez que a documentação carreada não 

atesta de forma clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao 

Autor, não cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE 

ESTADO –- IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. [...] A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas 

pela autoridade coatora, como condição à obtenção do licenciamento de 

veículos, pelo DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável 

pelo remédio heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para 

pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a 

competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei 

Maior, por existir interesse da União. A discussão quanto à nulidade das 

multas aplicadas, deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, 

DES. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, 

Publicado no DJE 08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 

9291/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, 

Publicado no DJE 25/04/2018) – Destacamos. Por fim, destaco que, muito 

embora o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) prescreva que a sentença que concede a segurança fica 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 

496, §4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame Necessário de sentença 

nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais 

superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta 

sentença ao duplo grau de jurisdição. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, acolho apenas a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, e no mérito, 

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade coatora que 

proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

FORD, MODELO FIESTA HATCH 1.6 FLEX (NACIONAL), PLACA NTX0723, 

RENAVAM 00997963751, cor BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2014/2014 de propriedade do Impetrante (ID nº 4726541), sem a exigência 

de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, §4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027460-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEM TE VI TURISMO LTDA - ME (IMPETRANTE)

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1027460-43.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por BEM TE VI TURISMO LTDA ME, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca I/VW Amarok CD 4x4 Trend (Importado), 

ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor branca, placa OAR-5911, 

chassi nº WV1DB42H1EA024899, e RENAVAN nº 992363241, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

9760004. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 
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Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de declaração de nulidade 

das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. 

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 

a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não cabe à Justiça 

Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por 

Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça do 

Paraná a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o 

juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, 

senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar em parte, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo I/VW Amarok CD 4x4 Trend (Importado), ano de 

fabricação 2013 e modelo 2014, cor branca, placa OAR-5911, chassi nº 

WV1DB42H1EA024899, e RENAVAN nº 992363241, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017086-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017086-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo RANCHO FUNDO 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. – EPP em face da decisão 

retro, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato 

tido por coator de lavra da SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO 

SISTÊMICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA, 

a qual tem o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

imediata suspensão dos efeitos do “Aviso de Convocação” publicado no 

Diário Oficial nº 27275, assim como os atos eventualmente praticados em 

seguida. Proferida a decisão, a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, a 

ora Impetrante opôs Embargos de Declaração para que seja retificada a 

decisão proferida, sanando o vício apontado. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, recebo os 

presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de contradições e omissões na decisão proferida no bojo 

destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte 

Autora em sua inicial. Por definição legal, os Embargos de Declaração têm 

alcance restrito, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 
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adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026308-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ROCHA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026308-57.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos com pedido 

de tutela provisória de urgência proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de DIVA ROCHA DA SILVA, todos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinada a expedição do mandado de reintegração de posse 

sobre a área apontada, com a permissão de demolição da (s) “benfeitoria 

(s)” indicada (s) porventura existente (s) na área litigiosa. Foi postergada 

a análise da tutela provisória após oitiva da parte contrária (ID nº 

9606964). O Requerente aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 14832025). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que o Requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, 

considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado 

pelo Requerente (ID nº 14832025), para que surta seus jurídicos efeitos, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017553-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 017553-44.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca OBM 5576, OBM 4596, 

OBM 4486, OBM 4146, OBM 4266, OBM 2156, OBM 4166, OBM 4216, OBM 

5976, OBM 5926, OBM 2606, OBM 5886, OBM 6266, KAT 4116, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

8097902. Devidamente notificada, a impetrada prestou não prestou suas 

informações no prazo legal. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 
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comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca OBM 5576, OBM 4596, OBM 4486, OBM 

4146, OBM 4266, OBM 2156, OBM 4166, OBM 4216, OBM 5976, OBM 

5926, OBM 2606, OBM 5886, OBM 6266, KAT 4116, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1023021-86.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca OBM 4317, OBM 4417, 

OBM 2657, OBM 4557, OBM 4577, OBM 2647, OBM 4637, OBM 2717, OBM 

4497, OBM 4517, OBM 4527, OBM 4197, OBM 4307, OBM 4287, OBM 

2687, OBM 2057, OBM 5547, OBM 2627, OBM 5777, OBM 5787, OBM 

5807, OBM 5907, OBM 5627, OBM 5697, sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 9172140. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou não prestou suas informações no prazo 

legal. Os autos me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. 

Suscitada as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade 

de parte, ausência de direito líquido e certo, passo à análise. 1. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 336 de 569



responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca OBM 4317, OBM 4417, OBM 2657, OBM 

4557, OBM 4577, OBM 2647, OBM 4637, OBM 2717, OBM 4497, OBM 

4517, OBM 4527, OBM 4197, OBM 4307, OBM 4287, OBM 2687, OBM 

2057, OBM 5547, OBM 2627, OBM 5777, OBM 5787, OBM 5807, OBM 

5907, OBM 5627, OBM 5697, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual, e, via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 
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Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006398-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1006398-44.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA – EPP, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca VOLKSWAGEN, 

MODELO VOYAGE, PLACA QBJ 9264, RENAVAM: 01048695031, COR 

PRATA, FABRICAÇÃO/MODELO 2014/2015, Certificado de Registro do 

Veículo nº 010726045141, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 5542680. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 
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APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de declaração de nulidade 

das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. 

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 

a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não cabe à Justiça 

Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por 

Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça do 

Paraná a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o 

juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, 

senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar em parte, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo VOLKSWAGEN, MODELO VOYAGE, PLACA QBJ 

9264, RENAVAM: 01048695031, COR PRATA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2014/2015, Certificado de Registro do Veículo nº 010726045141, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006259-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

MICHELLY NASCIMENTO BARRETO (ADVOGADO(A))

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1006259-92.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca VOLKSWAGEN, 

MODELO GOL, PLACA QBN 6144, RENAVAM: 01050258042, COR 

BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2015, Certificado de Registro do 

Veículo nº 010726052091, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 
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com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 5553092. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de declaração de nulidade 

das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. 

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 
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a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não cabe à Justiça 

Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por 

Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça do 

Paraná a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o 

juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, 

senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar em parte, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo VOLKSWAGEN, MODELO GOL, PLACA QBN 

6144, RENAVAM: 01050258042, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2015, Certificado de Registro do Veículo nº 010726052091, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006403-66.2017.8.11.0041
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MICHELLY NASCIMENTO BARRETO (ADVOGADO(A))

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1006403-66.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo marca VOLKSWAGEN, 

MODELO FOX, PLACA QBQ 6114, RENAVAM: 01051345879, COR 

BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 2015/2015, Certificado de Registro do 

Veículo nº 011117414900, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 5551906. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 
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utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para 

receber em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido 

processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e 

recursos inerentes. No que tange ao pedido de declaração de nulidade 

das multas aplicadas à Impetrante, entendo que não merece acolhimento. 

Isso porque perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, 

a via escolhida não se mostra adequada, qual seja o Mandado de 

Segurança, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma 

clara a ilegalidade nas sanções administrativa aplicada ao Autor, não 

cabendo dilação probatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO AS MULTAS ORIUNTAS DESTE ESTADO –- 

IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR AS MULTAS – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] 

A exigência do prévio pagamento de multas, aplicadas pela autoridade 

coatora, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo 

DETRAN/MT, constitui ato de abuso de autoridade, sanável pelo remédio 

heroico.. Falece competência à Justiça Estadual para pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir 

interesse da União. A discussão quanto à nulidade das multas aplicadas, 

deve se dar pela via ordinária. (ReeNec 32751/2014, DES. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 

08/09/2014)".2. Sentença ratificada”. (ReeNec 9291/2017, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT ou pela Polícia Rodoviária Federal, de modo que não cabe à Justiça 

Estadual se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por 

Estado diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme 

dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça do 

Paraná a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas por órgão federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o 

juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, 

senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 
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– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar em parte, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para 

determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o 

licenciamento do veículo VOLKSWAGEN, MODELO FOX, PLACA QBQ 

6114, RENAVAM: 01051345879, COR BRANCA, FABRICAÇÃO/MODELO 

2015/2015, Certificado de Registro do Veículo nº 011117414900, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013611-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013611-38.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JOELSON MARQUES 

BOTELHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719615). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 
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dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 
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implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017051-08.2017.8.11.0041
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TATIANE SILVA SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1017051-08.2017.811.0041. (PJE 5) REQUERENTE: TATIANE SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

em correição. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação 

do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a 

parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Alega 

o requerido, Estado de Mato Grosso, a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Assevera que a requerente é servidora pública lotada na UNEMAT, sendo 

esta pessoa jurídica dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial 

e administrativa, devendo então figurar no polo passivo da presente 

demanda. Entretanto, compulsando os autos verifico que o Estado de Mato 

Grosso atua na qualidade de ordenador de despesas da UNEMAT, razão 

pela qual é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 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 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Ainda que a UNEMAT possua personalidade jurídica própria com 

autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de 

ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, 

por refletir na sua dotação orçamentária. 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. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o 

advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necesária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 02/08/2017). Deste modo, rejeito a preliminar de mérito 

suscitada pelo requerido Estado de Mato Grosso, uma vez que entendo 

ser este parte legitima para compor o polo passivo da presente demanda. 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora – vinculada a Secretaria de Estado de Gestão, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 
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Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 
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URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição, e preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1007916-06.2016.811.0041. (PJE 5) REQUERENTE: VALÉRIA FARIA 

CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

em correição. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação 

do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a 

parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Alega 

o requerido, Estado de Mato Grosso, a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Assevera que a requerente é servidora pública lotada na UNEMAT, sendo 

esta pessoa jurídica dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial 

e administrativa, devendo então figurar no polo passivo da presente 

demanda. Entretanto, compulsando os autos verifico que o Estado de Mato 

Grosso atua na qualidade de ordenador de despesas da UNEMAT, razão 

pela qual é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 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 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Ainda que a UNEMAT possua personalidade jurídica própria com 

autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de 

ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, 

por refletir na sua dotação orçamentária. 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 
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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. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o 

advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necesária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 02/08/2017). Deste modo, rejeito a preliminar de mérito 

suscitada pelo requerido Estado de Mato Grosso, uma vez que entendo 

ser este parte legitima para compor o polo passivo da presente demanda. 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora – vinculada a Secretaria de Estado de Gestão, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 
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a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição, e preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO N°: 

1007891-90.2016.811.0041 (PJE 5) REQUERENTE: IOLANDA CASTRO 

SOUZA BORGES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, em correição. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Alega 

o requerido, Estado de Mato Grosso, a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Assevera que a requerente é servidora pública lotada na UNEMAT, sendo 

esta pessoa jurídica dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial 

e administrativa, devendo então figurar no polo passivo da presente 
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demanda. Entretanto, compulsando os autos verifico que o Estado de Mato 

Grosso atua na qualidade de ordenador de despesas da UNEMAT, razão 

pela qual é pessoa legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

Nesse sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV - 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 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 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

Ainda que a UNEMAT possua personalidade jurídica própria com 

autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso, na qualidade de 

ordenador de despesas, é legitimo para figurar o polo passivo da ação, 

por refletir na sua dotação orçamentária. 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. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária é devida desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o 

advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Apelação / Remessa 

Necesária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 02/08/2017). Deste modo, rejeito a preliminar de mérito 

suscitada pelo requerido Estado de Mato Grosso, uma vez que entendo 

ser este parte legitima para compor o polo passivo da presente demanda. 

MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora – vinculada a Secretaria de Estado de Gestão, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 
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desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição, e preliminar de ilegitimidade passiva, e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o requerido a incorporar à 

remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que 

deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

ação. Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE 

SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da 

publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja 

vacatio legis. Ademais, se ainda não houver o propalado regime de 

subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença. 

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de 

apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e 

cumprimento de sentença. Os valores apurados serão acrescidos de 

juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei 

n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de 

poupança até o efetivo pagamento. Além disso, a correção monetária 

incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido 

efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então 

passará a incidir, TR até 25.03.2015, e após o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA-E). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015692-57.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ODILSON DO CARMO 

BALLESTEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719651). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 351 de 569



comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
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REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015180-40.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: FABIENE DA SILVA 

TOLEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8755080). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 
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equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual 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". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC 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 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 
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Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 18 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500598-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

MARIO ZANATTA (EXECUTADO)

JULIANO BRANDAO ZANATTA (EXECUTADO)

MARIO ZANATTA JUNIOR (EXECUTADO)

WALMA MARIA LIMA BRANDAO ZANATTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ AV. 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADAIR JULIETA DA SILVA PROCESSO n. 

0500598-63.2015.8.11.0041 Valor da causa: $4,678.21 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA Endereço: R. 13 DE JUNHO, 111, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a): CALCENTER - CALÇADOS 

CENTRO-OESTE LTDA. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para solver o pagamento das custas processuais 

no valor de R$-506,04 (quinhentos e seis reais e quatro centavos), sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa. Tudo de conformidade com cópia dos 

cálculos anexo. SENTENÇA: anexa CUIABÁ, 18 de outubro de 2018. 

Eduardo José Graça da Costa - ASSINADO ELETRONICAMENTE Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011172-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 2 – EXECUÇÃO 

FISCAL ESTADUAL Processo nº. 1011172-54.2016.8.11.0041 Vistos etc. 

1. Diante do comparecimento espontâneo da executada suprida está a 

falta de citação, razão pela qual declaro-a citada haja vista o contido no § 

1°, do art. 239 do NCPC, que assim dispõe: “Art. 239. Para a validade do 

processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas 

as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência 

liminar do pedido.. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do 

executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta 

data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à 

execução”. 2. Compulsando os autos, verifico que no id nº 8310972 a 

parte executada comparece aos autos oferecendo segura garantia como 

garantia do Juízo, no entanto, o subscritor do pleito não possui 

representatividade processual, uma vez que não acostou instrumento 

procuratório. 3. Diante disso, Manifeste-se a parte exequente quanto ao 

pleito de ids nº 8310972, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender de direito, além do que determino que o subscritor do 

mencionado petitório regularize sua representação processual, no mesmo 

prazo, sob pena de tornar nulos os atos por ele praticados. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 05 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020204-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1020204-49.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – 

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, 

ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. ADAIR 

JULIETA DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030161-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIVERDE ACREUNA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Trata-se Execução de Fiscal oposta pelo Estado de Mato 

Grosso visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Pois bem, em consulta ao sistema PJE, verifico que está 

tramitando por esta Vara outro executivo fiscal envolvendo as mesmas 

partes e com o mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, vislumbro in 

casu a ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, 

§3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior. 

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o abalizado J.J. 

Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o 

processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou 

definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 

curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que 

há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é 

lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao 

Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio). Já Egas Dirceu 

Moniz de Aragão leciona: “Verificada a ocorrência de litispendência, ou 

seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um 

julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem 

solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e 

a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de 

julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” 

(Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1998). Verifico, ainda, que o presente feito fora distribuído 

posterior ao outro, o que impõe a sua extinção. Por todo o exposto, 

estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas, nos termos do artigo nº 39[1] da Lei nº 6830/80. Sem 

condenação em verba honorária ante a inexistência de litigiosidade. 

P.R.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Lei 6830/80 - Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030167-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCCOM ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Trata-se Execução de Fiscal oposta pelo Estado de Mato 

Grosso visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Pois bem, em consulta ao sistema PJE, verifico que está 

tramitando por esta Vara outro executivo fiscal envolvendo as mesmas 

partes e com o mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, vislumbro in 

casu a ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, 

§3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior. 

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o abalizado J.J. 

Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o 

processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou 

definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 

curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que 

há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é 

lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao 

Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio). Já Egas Dirceu 

Moniz de Aragão leciona: “Verificada a ocorrência de litispendência, ou 

seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um 

julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem 

solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e 

a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de 

julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” 

(Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1998). Verifico, ainda, que o presente feito fora distribuído 

posterior ao outro, o que impõe a sua extinção. Por todo o exposto, 

estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas, nos termos do artigo nº 39[1] da Lei nº 6830/80. Sem 

condenação em verba honorária ante a inexistência de litigiosidade. 

P.R.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Lei 6830/80 - Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030185-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

Vistos etc. Trata-se Execução de Fiscal oposta pelo Estado de Mato 

Grosso visando receber débitos inscritos em Dívida Ativa. Em síntese, é o 

relatório. Decido. Pois bem, em consulta ao sistema PJE, verifico que está 

tramitando por esta Vara outro executivo fiscal envolvendo as mesmas 

partes e com o mesmo objeto destes autos. Por conseguinte, vislumbro in 

casu a ocorrência do instituto da litispendência. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o CPC, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada (art. 337, §1º, do CPC), e que ainda esteja em curso (art. 337, 

§3º, do CPC), sendo certo que a litispendência, como pressuposto 

processual objetivo impede a constituição da relação jurídica anterior. 

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as 

partes, o pedido e a causa de pedir. Professa a respeito, o abalizado J.J. 

Calmon de Passos: “A proibição do bis in idem importa em tornar inválido o 

processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou 

definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 

curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que 

há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é 

lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao 

Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio). Já Egas Dirceu 

Moniz de Aragão leciona: “Verificada a ocorrência de litispendência, ou 

seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um 

julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem 

solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e 

a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de 

julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.” 

(Comentários ao Código de Processo Cevil, Vol. II< 9ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1998). Verifico, ainda, que o presente feito fora distribuído 

posterior ao outro, o que impõe a sua extinção. Por todo o exposto, 

estando claramente demonstrados os requisitos que ensejam a 

litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, com 

fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Isento 

de custas, nos termos do artigo nº 39[1] da Lei nº 6830/80. Sem 
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condenação em verba honorária ante a inexistência de litigiosidade. 

P.R.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cuiabá, 20 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito [1] Lei 6830/80 - Art. 39 - A Fazenda Pública não está 

sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 1217776 Nr: 10786-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conformidade com a decisão de Fls 15, Intimo a parte embargante, 

defensoria pública para, no prazo legal proceder com a EMENDA A 

INICIAL, indicando o polo passivo da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 862952 Nr: 3997-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVE ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 NESTA DATA, ANTES DE CUMPRIR O ITEM 1 DO DESPACHO DE FLS. 68, 

INTIMA-SE A PARTE EMBARGANTE PARA APRESENTAR, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, O COMPROVANTE DO DEPÓSITO BANCÁRIO 

REALIZADO NO DIA 06/12/2013, À GUISA DE SE GARANTIR O JUÍZO.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30917 Nr: 2372-28.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE BRITO, CLESIO JOSÉ 

SPHOHR, ALEX ANTUNES DA SILVA, WELLINGTON DA SILVA VILAS 

BOAS, SEBASTIÃO DAVINO MARQUES, LUIZ FELIPE ANTUNES ARRUDA, 

VILNEY DE SOUZA BRITO, JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO, 

JUREMA FIGUEIREDO GORGETE, LUIZ FERNANDO DA C. RODRIGUES, 

JUVENAL R. NEVES BARBOSA, JULIANNY R. NEVES BARBOSA, THIERRI 

RICARDO F. NERY, DARLENE DE MORAES BARBOSA, ALESSANDRA 

CARBONATO SEEDUEA, EMERSON ALVES PEREIRA, FABIANE BULHOES 

DE AZEVEDO, JAQUELINE RAELLE M. GORGETTE, JASMIM RAELY 

MORENO GORGETTE, JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO SANTO, VILMAR DE 

OLIVEIRA NEIRES, GEOVANE MARQUES, HERONILDO FERNANDO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti de 

Albuquerque - Procuradora Municipal - OAB:7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLESIO JOSÉ SPHOHR, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido ALEX ANTUNES DA SILVA, Cpf: 

57087733168, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

WELLINGTON DA SILVA VILAS BOAS, Cpf: 02672364176, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO DAVINO MARQUES, 

Cpf: 00123884160, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JUREMA FIGUEIREDO GORGETE, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido LUIZ FERNANDO DA C. RODRIGUES, Cpf: 04350053166, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido JUVENAL R. NEVES 

BARBOSA, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido THIERRI 

RICARDO F. NERY, Cpf: 05442165123, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido JAQUELINE RAELLE M. GORGETTE, Cpf: 

72844299172, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JASMIM RAELY MORENO GORGETTE, Cpf: 05328529154, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido JOSIMAR SOUZA DO ESPIRITO 

SANTO, Cpf: 02150145103, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES, Cpf: 01651213194, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido HERONILDO FERNANDO DE 

ALMEIDA, Cpf: 02457395135, Rg: 1901286-1, Filiação: Rufina Jacinta dos 

Santos Almeid A. e Ciro Pereira de Almeida, data de nascimento: 

23/03/1988, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT. 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 Civil Pública com pedido Liminar para 

desocupação de área pública (area verde e de preservação permanente), 

localizada no Bairro São Tomé, bem como a retirada de cercas e 

demolição de construções existentes no local.

Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT) de fl. 416, por conseguinte, DETERMINO a citação dos requeridos 

nominados à fl. 414, edital, com fundamento no art. 256, inciso II, do Código 

de Processo Civil.2.A publicação do edital será única e deverá 

permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando a sua 

natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 219).3.O prazo para 

apresentação de contestação começará a correr após o decurso do 

prazo constante no item 2 (CPC, art. 231, inciso IV).4.Não sendo 

apresentada contestação pela requerida no prazo legal, desde já, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador especial (CPC, art. 72, 

inciso II e parágrafo único), devendo apresentar contestação no prazo 

legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), apontando as provas que 

eventualmente pretenda produzir.5.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28083 Nr: 356-04.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO ADEV. CENT. BAS. DE EDUCAÇÃO 

E ASSIST.SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INSTITUTO ADEV. CENT. BAS. DE 

EDUCAÇÃO E ASSIST.SOCIAL, CNPJ: 60833910011464. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE O BLOQUEIO DO VALOR 

DE R$ 9.556,56 (nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

e seis centavos) na sua conta corrente, bem como para querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Resumo da Inicial: Certidão de Dívida Ativa 1247464 - Auto de Infração - 

Execução de Obra sem aprovação do Projeto e/ou Alvará.

Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido do exequente de fl. 33, por 

conseguinte, DETERMINO a intimação do executado por edital para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.2.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28392 Nr: 597-75.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER OLIVEIRA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEBER OLIVEIRA SILVA SANTOS, Cpf: 

98357638104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/04/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de CLEBER OLIVEIRA SILVA 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão 

de Divida Ativa n. 1252281/2016 - referente à crédito não tributário - Auto 

de Infração Código Sanitário e de Posturas., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1252281/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2016

 - Valor Total: R$ 6.142,43 - Valor Atualizado: R$ 6.142,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

25. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de 

julho de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35028 Nr: 1988-31.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEISSER RONDON BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEISSER RONDON BEZERRA, Cpf: 

34544550149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/06/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de GEISSER RONDON BEZERRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão da Divida 

Atíva n. 1423610/2017 - referente à Crédito não Tributário - Auto de 

Infração Código de Obras e Edificações., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1423610/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2017

 - Valor Total: R$ 12.876,23 - Valor Atualizado: R$ 12.876,23 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO pedido formulado pelo exequente à fl. 

23. Proceda-se à citação, por edital, nos termos do artigo 8º, incisos III e 

IV, da Lei n. 6.830/80.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 04 de 

outubro de 2018.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11121 Nr: 947-73.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gabarron Ruy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, ETHIENNE 

GAIÃO DE SOUZA PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, Patryck Araújo 

Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CARVALHO DE 

FREITAS - OAB:17934, Ricardo Tibério - OAB:12.498B

 Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 426-50.2018.811.0082

 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: MARIO CALDAS, GUILHERME CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE CADASTRO 

AMBIENTAL, SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que os impetrados analisem o pedido administrativo 

em que busca a emissão do Cadastro Ambiental Rural - CAR que tramita 

na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que, não havendo 

pendências, seja aprovado no âmbito do processo eletrônico n. 

MT69963/2017.

Alega que protocolizou pedido administrativo no órgão ambiental em 

17-08-2017, com o intuito de obter o CAR (procedimento eletrônico n. 

MT69963/2017), estando sem análise desde 22-09-2017.

 Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in 

mora.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 24/42.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação 

das autoridades coatoras (fl. 43).

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente 
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litisconsorcial às fls. 49/51-v. Em síntese, alegam a ausência de direito 

líquido e certo a ser protegido, visto que o procedimento do SICAR migrou 

para o novo SIMCAR, instituído pelo Decreto estadual n. 1.021/2017 para 

adequação à legislação vigente, não havendo, portanto, mora do órgão 

ambiental, tendo em vista que para que seu CAR seja analisado e validado 

pela plataforma do novo sistema SIMCAR, o seu cadastro é distribuído de 

forma automática pelo próprio sistema utilizando a ordem cronológica de 

inscrição, nos termos do art. 20, do referido Decreto. As informações 

vieram acompanhadas dos documentos de fls. 52/55.

É o relatório. Decido.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Inicialmente, destaca-se, conforme reiteradas decisões deste Juízo, que 

as disposições da Resolução n. 237/1997 do CONAMA mostram-se como 

norma de caráter geral, logo, não retiram a legitimidade dos Entes 

Federativos e de seus órgãos licenciadores de também disciplinarem o 

licenciamento ambiental, bem como seu trâmite administrativo e 

processual.

Tendo em vista o seu caráter geral, este juízo não vinha reconhecendo a 

aplicação da referida resolução nas hipóteses de procedimentos 

administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou autorizações de 

atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais, efetiva 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental.

Ocorre que, em 6-8-2015, o órgão ambiental estadual, pela Portaria n. 

389/2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19), disciplinou os prazos de 

análise dos processos de licenciamento ambiental, conforme autorizam o 

art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, ambos da Constituição Federal, 

art. 14, da Lei Complementar n. 140/2011, o art. 6º, §1º, da Lei n. 

6.938/1981, bem assim a própria Resolução n. 237/1997 do CONAMA, 

mediante seu art. 14, suprindo, de forma específica, a lacuna legislativa 

que até então existia em relação aos procedimentos administrativos que 

objetivavam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do 

Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a pretensão posta na inicial deve ser analisada sob o prisma 

da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente quanto aos prazos que 

estabelece em seu art. 2º. Confira-se:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo 

de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu 

deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) 

meses.

§1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa 

durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou 

esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que 

justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental 

competente.”

Assim, não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos no 

referido dispositivo, a Administração Pública Estadual estará atuando em 

desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, 

eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente 

na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças 

e/ou autorizações ambientais, encontra reforço no fato de que a 

concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável 

verificação do integral atendimento pelo administrado, dos requisitos legais 

exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas 

pelo órgão ambiental.

No caso, os documentos atrelados na petição inicial, não demonstram a 

boa aparência do direito dos impetrantes e a razoabilidade de sua 

pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento 

de seu pedido liminar.

 Embora não se possa permitir que a Administração postergue, 

indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, verifica-se, in 

casu, que o lapso temporal decorrido entre a data do ingresso do pedido 

administrativo (17-08-2017) e o ajuizamento da presente ação 

(06-02-2018) não ultrapassou o prazo de 06 (seis) meses (art. 2º, da 

Portaria n. 389/2015/SEMA), de modo que não há que se falar em inércia 

do órgão ambiental estadual, hipótese que afasta o alegado fumus boni 

iuris.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Dê-se vista ao Ministério Público para os fins do artigo 12, da Lei n. 

12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 3076-07.2017.811.0082

 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: MARIA CRISTINA QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO 

(SUNOR/SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR 

- OAB:117175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar nula a 

decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 137974, bem 

como inexigível a multa aplicada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, 

inciso I, do CPC.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.Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, 

bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, 

nos termos do art. 13, da Lei n. 12.016/2009.Comunique-se a i. Relatora do 

RAI n. 1007882-86.2018.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, encaminhando cópia da presente decisão.Após o decurso 

do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 

12.016/2009. P.R.I.C.Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42550 Nr: 2996-09.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA REAL AÇOUGUES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Junior - OAB:13.822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CASA REAL 

AÇOUGUES LTDA EPP, devidamente qualificada nos autos, em desfavor 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT), objetivando, liminarmente, a 

determinação para que a requerente seja dispensada da obtenção de 

licença ambiental para prosseguimento da obra de seu empreendimento 

comercial.

A inicial encontra-se instruída com os documentos de fls. 14/90.

Determinada a devolução dos autos ao cartório distribuidor para certificar 

se houve o recolhimento das taxas ou custas processuais (fl. 91), a 

requerente apresentou os comprovantes de pagamento às fls. 92/95.

Ab initio, observa-se que a ação foi endereçada à Prefeitura Municipal de 

Cuiabá – MT. Logo, não possui personalidade jurídica. Trata-se apenas de 

centro de decisão, sendo incumbido da realização das atividades da 

entidade (pessoa jurídica) que integra, razão pela qual não pode estar em 

Juízo, seja ativa ou passivamente, porquanto não tem capacidade 

processual, o que é atribuído ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT).

Nesse sentido leciona a doutrinadora Hely Lopes Meirelles, in verbis:

"Prefeitura é o órgão executivo do Município. Órgão independente, 

composto, central e unipessoal (...). Como órgão público, a Prefeitura não 

é pessoa jurídica; é simplesmente a unidade central da estrutura 
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administrativa do Município. Nem representa juridicamente o Município, pois 

nenhum órgão representa a pessoa jurídica a que pertence, a qual só é 

representada pelo agente (pessoa física) legalmente investido dessa 

função que, no caso, é o prefeito”.

Desse modo, com fundamento no artigo 321 c/c art. 4º, ambos do Código 

de Processo Civil, assinalo novo prazo de 15 (quinze) dias para que o 

requerente providencie a regularização, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33104 Nr: 697-93.2017.811.0082

 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: Furnas- Centrais Elétricas S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRE T.SOARES - 

OAB:165.938/RJ, PALOMA MIRTES C.C.L. MALHEIROS - OAB:163.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para manifestarem sobre o 

laudo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 3076-07.2017.811.0082

 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: MARIA CRISTINA QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO 

(SUNOR/SEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTOTELES GAMBOGI JUNIOR 

- OAB:117175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28881 Nr: 936-34.2016.811.0082

 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: FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA/SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o impetrante, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34900 Nr: 1896-53.2017.811.0082

 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: SARA CARRIEL VIANNA NOVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21.521/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do requerente para manifestar 

sobre fls. 88.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39080 Nr: 885-52.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio Ricardo Colmanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:OAB/MT 18.890

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Elder Kennidy de Almeida Santos, OAB/MT 18.890, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 1630-37.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO CORRETONI VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364

 Certifico e dou fé para os devidos fins , que impuldiono os autos para 

intimar a advogadaVera Lucia de Souza OAB/MT 9.364 a juntar 

procuração nos autos , tendo em vista que o mesmo não se fez 

acompanhar da petição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30978 Nr: 2424-24.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Augusto Alves 

Feliciano de Sousa - OAB:19504/O

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. FREDERICO AUGUSTO SOUZA, OAB/MT 19.504, para que devolva 

os autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29849 Nr: 1531-33.2016.811.0082

 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: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Corrêa de Oliveira - 

OAB:7344, Fabio Arthur Da Rocha Capilé - OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Fabio Arthur da Rocha Capilé, OAB/MT 6.187, para que devolva os 

autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 
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apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27392 Nr: 1630-37.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO CORRETONI VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: CARLOS AUGUSTO CORRETONI VAZ

Vistos.

Inicialmente, anote-se que foi já foi extinto em relação à CDA n. 812746 (fl. 

08-v), nos termos da decisão proferida à fl. 57.

Considerando a notícia de realização de parcelamento da dívida 

executada, DEFIRO o pedido de fl. 60, por conseguinte, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 05 de setembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 543660 Nr: 35009-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDMILSON PIRES DOS SANTOS, 

HELBERT DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/OAB MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Autos código nº 543660

Vistos, etc.

Estando o processo preparado, designo o dia 06 de dezembro de 2018, às 

09h, para o julgamento dos acusados José Edmilson Pires dos Santos e 

Helbert de França Silva, pelo Tribunal do Júri.

Às providências.

Intimem-se.

 Requisitem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 310775 Nr: 8878-19.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:18335/MT, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Da análise do processo, contrariando o parecer ministerial de fl. 1236, 

verifico que proferi decisão de concessão de progressão de regime ao 

recuperando (fls. 1238/1239), da qual não foi intimado o Ministério Público 

na forma lei, ou seja, procedendo carga do feito, inclusive previamente à 

audiência designada.

A fim de evitar nulidade do presente ato, entendo que a audiência deve 

ser redesignada, com o propósito de cientificar o Ministério Público do teor 

do referido pronunciamento judicial e, por consequência, possibilitar ao 

mesmo a interposição de recurso como salientado por sua representante 

nesta solenidade.

Assim, em que pese os judiciosos argumentos da defesa, acolho o pedido 

formulado pelo Ministério Público para redesignar a presente audiência 

admonitória para o dia 24 de outubro de 2018, às 14:00 horas.

Dê-se imediata vista dos autos ao Ministério Público.

Requisite-se o recuperando.

Saem os presentes intimados.

Oficie-se à Direção da PCE, solicitando o envio da certidão de checagem 

no dia da realização da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 133684 Nr: 19159-39.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ighor Migueis Ribeiro - 

OAB:24804/MT

 Diante do não envio da certidão de checagem por problemas de ordem 

técnica, não me resta outra alternativa senão redesignar a presente 

audiência para o dia 22 de outubro de 2018, às 14:00 horas.

Requisite-se o recuperando. Saem os presentes intimados.

Por fim, diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 60 dias 

nos meses de junho e julho de 2018 (fls. 519/520), em consonância com o 

parecer ministerial (fls. 522/523), declaro remidos 20 dias em seu favor, 

nos termos do artigo 126, § 1º, inciso II, da LEP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166882 Nr: 14185-85.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Sérgio Batistella - 

OAB:9155

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA 

AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV da audiência admonitória, para trabalhar 

ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) 

carteira no dia seguinte em juízo;4. É proibida a mudança de residência 

sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das 

Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo orredor F, Sala 44-B, do 

Fórum de Cuiabá, para: a)assinar o termo de comparecimento 

mensalmente;b)comprovar o trabalho do mês;c)fiscalização da 

tornozeleira.II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, 

PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de 

apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo 

acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO em caso de 

dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, 

ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE 

RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.V. Elabore-se 

o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às 

partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente 

cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a residir no 

endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.VIII. 

Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive 

sendo-lhe entregue uma via deste termo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 361 de 569



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391174 Nr: 23248-89.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O

 Vistos, etc. Trata-se de exls. 07, 59 e 61 e v. acórdão de fls. 309/314, 

respectivamente. À fl. 323 foi juntado o cálculo de pena atualizado, o qual 

demonstra que o recuperando atingiu o requisito objetivo em 11.10.18. No 

dia 27.08.2018 este Juízo designou audiência admonitória para o dia 

17.10.2018, às 14:00 horas, ocasião em que determinou a expedição de 

.2016, bem como a submissão do recuperando a exame criminológico à 

custa do estado de Mato Grosso (fls. 346/347). É o breve relatório. 

Decido. DA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE Sem delongas, entendo que não 

assiste razão ao Ministério Público em relação a alteração da data-base, 

uma vez que é entendimento pacífico do STJ que sobrevindo falta grave 

no curso da execução da pena, a data-base para o cômputo de eventual 

progressão de regime é o dia da pelo Ministério Público e mantenho a 

data-base 28.09.2016, uma vez que é a data da sua última sua prisão. DA 

NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. Da análise dos autos, verifico 

subjetivos necessários à progressão de regime, haja vista que o estudo 

psicossocial foi desfavorável ao mesmo em razão da sua vida pregressa. 

Outrossim, ainda que o pena a vida da vítima mediante disparos de arma 

de fogo, por motivo torpe, cujas circunstâncias à presente determinação, 

nomeio a Dra. Luiza Forte Stuchi, médica psiquiatria que se colocou à 

disposição deste juízo para atender as demandas , nos termos do §1ª do 

art. 157 do Código de Processo Civil e art. 279 do Código de Processo 

Penal, a profissional, querendo, deverá apresentar impugnação, nos 15 

(quinze) dias que seguirem a sua intimação, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo acima mencionado e, ao exame ora determinado (R$ 

2.000,00), tal como previsto no art. 95, § 1º, do CPC, cujo comprovante 

deverá ser do seu representante legal. Intime-se a perita nomeada para, 

no prazo máximo de 20 dias, elaborar o laudo em questão. Aportando aos 

autos o referido laudo, dê-se vista à partes, com posterior conclusão. 

Cumpra-se. Por fim, diante do determinado, não me resta outra alternativa 

senão cancelar à audiência designada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338156 Nr: 19453-52.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELITO CAVALVANTE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Inicialmente, tendo em vista que o recuperando reúne os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP, DEFIRO o pedido de 

progressão do regime fechado para o semiaberto em seu favor.O regime 

SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja fiscalização 

será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através 

de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA 

AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições 

são às seguintes:1. Recolher-se em sua residência diariamente, 

exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido 

entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a 

sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar 

ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por: 1.1) , além 

de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para 

exibi-los quando espécie de substância entorpecente;9. Não se envolver 

em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);10. 

Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, 

para: a)assinar o termo de comparecimento mensalmente;b)comprovar o 

trabalho do mês;c)fiscalização da tornozeleira.d)Fazer tratamento 

psicoterápico junto ao CAPS, mediante a apresentação de relatório 

trimestral emitido pelo profissional.II. Fica que esteja portando, estará 

OBRIGADO(a) À de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às partes 

para se manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente cientes 

deste ato processual.VII. O recuperando passará a residir no endereço 

indicado na declaração que acompanha o presente termo.VIII. Expeça-se o 

Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.O(A) 

reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468311 Nr: 8202-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:21547

 O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 

Execução), cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em sua 

residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no 

período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, 

estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência 

admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do 

emprego será feita por: 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho 

devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da 

empresa. 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação 

Nova Chance, implementada pelo Decreto 548/2016 – Sejudh-MT (situada 

no endereço rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, 

em Cuiabá – telefone do(a) apenado com o seu próprio processo de 

recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o 

senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) 

monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, 

perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, 

ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE 

RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS .V. Elabore-se 

o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às 

partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente 

cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a residir no 

endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.O(A) 

reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive sendo-lhe 

entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391548 Nr: 7334-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY HALISON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRÁZ PAULO PAGOTTO - 

OAB/MT 5.201-B - OAB:5201B/M T

 Da análise dos autos, verifico que o recuperando não foi submetido ao 

exame psicossocial, motivo pelo qual deixo de realizar a presente 

audiência e por consequência redesigno o ato para o dia 14.11.2018, às 

14:00 horas.

Expeça-se ofício ao diretor da unidade prisional onde o recuperando 

esteja recluso, para que no prazo de 20 dias elabore o estudo 

psicossocial.

Aportando aos autos o referido laudo, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 166678 Nr: 13981-41.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21323/O

 1.A defesa formulou pedido de remição pelo trabalho baseado no 

atestado de fls. 674/675, mas o Ministério Público, consubstanciado nas 

disposições do art. 129 da LEP, manifestou-se contrariamente ao pedido 

por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos 

autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar do, uma 

vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação 

ampliativa dada ao art. 129 pelo i.ópia do registro dos condenados que 

estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou 

horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção 

quanto a necessidade de detalhamento dessa e prisional, certificando a 

aptidão do reeducando para a remição e apontando o mês/ano, período 

(matutino de vespertino) e o número de dias dedicados ao labor; - Tal 

documento, tem presunção juris tantum, devendo, sua autenticidade ser 

impugnada a tempo e modo, especificamente. 2. Obrigatório o cômputo do 

dia de sábado o á, por parte do Ministério Público, qualquer 

questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si 

ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples 

invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para 

descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, 

preenche os requisitos previstos em lei.9.Diante disso, consubstanciado 

nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do 

e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público.10.Não obstante 

a isso, tendo em vista que o pedido veio instruído apenas com cópia do 

atestado em questão, determino seja oficiado à direção do 

estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado 

para, no prazo máximo de 10 dias, encaminhar a este juízo atestado de 

trabalho e/ou estudos por ele realizados.11.Aportando aos autos os 

documentos supra, venham conclusos para análise das remições 

requeridas.12.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 311186 Nr: 9336-36.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO BARROS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA Código: 311186.Data: 17.10.2018 

Horário:17:00PRESENTESJuiz de Direito: Dr. Leonardo de Campos Costa e 

SilvaPromotor (a) de Justiça: Dra. Josane Fatima de Carvalho 

GuarienteAdvogado(a): Paulo Roberto Gomes dos Santos – OAB 

1 3 0 2 5 / O R e c u p e r a n d o :  D i e g o  F e r n a n d o  B a r r o s  d a 

Cruz.OCORRÊNCIASAberta a audiência, compareceu o reeducando, acima 

qualificado.O Ministério Público, em manifestação escrita, foi contrário à 

progressão de regime, pois mesmo atingido o requisito objetivo, o requisito 

subjetivo restou prejudicadode 1.de regime do recuperando e, por 

consequência, mantenho o regime fechado.Determino seja o penitente, 

pelo período de 90 dias, submetido a acompanhamento psicossocial na 

unidade prisional, a fim viabilizar sua futura reinserção na 

sociedade.Superado o período retro, determino a confecção de novo 

exame criminológico.Para dar cumprimento à presente determinação, 

nomeio a Dra. Aline de Alcântara Magnani Bezerra de Oliveira, médica 

psiquiatria que se colocou à disposição deste juízo para atender as 

demandas existentes no Núcleo de Execução Penal de Cuiabá e Várzea 

Grande na elaboração dos necessários exames criminológicos.Para o de 

90 dias) a perita nomeada para, no prazo máximo de 20 dias, elaborar o 

laudo em questão.Aportando aos autos o referido laudo, dê-se vista à 

partes, com posterior conclusão.Sem prejuízo, redesigno audiência 

admonitória para 13.03.2019, às 14h.Apresentado o laudo criminológico 

pela profissional nomeada, expeça-se certidão nos termos do art. 507, § 

3º, da CNGCGJ/MTPor fim, tendo sido depositado em Juízo o valor 

correspondente ao exame criminológico já realizado, determino a 

expedição de alvará judicial em favor da psiquiatra responsável por sua 

elaboração, para levantamento do valor correspondente.Saem os 

presente intimados.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado por mim, (Patrícia Rodrigues), o presente termo que vai assinado 

pelos presentes.Leonardo de Campos Costa e Silva PitalugaJuiz de 

DireitoPromotor(a) de Justiça:Advogado(a):Recuperando(a):

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 428652 Nr: 4099-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON VINICIUS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/MT

 O regime ABERTO será cumprido mediante as seguintes condições:

a) Comparecimento mensal em juízo;

b) Comprovar as suas atividades lícitas (holerite do mês);

 c) Trazer prova da residência fixa (conta de água, luz ou telefone);

d) Não se ausentar da Comarca, nem mudar de residência, sem prévia 

autorização deste Juízo;

e) Não andar armado(a);

f) Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas;

 g) Não frequentar bares, boates, casa tolerância e locais de reputação 

duvidosas;

 h) Recolher-se todos os dias, inclusive nos sábados, domingos e 

feriados, às 22:00 horas, em sua residência, sair para o trabalho a partir 

das 06:00 horas, sob pena de revogação do benefício.

 A seguir o MM. Juiz advertiu-o(a) das cominações contidas no art. 118 da 

LEP e perguntou-lhe se aceitava as condições impostas, tendo o(a) 

reeducando(a) dito que estava de pleno acordo, bem como ciente de que 

não as cumprindo sujeitar-se-á às sanções acima elevadas.

DETERMINO A RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

 Aguarde-se o cumprimento da pena. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 149566 Nr: 15783-11.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BENEDITO DE SOUZA - 

OAB:20618

 1.Trata-se de executivo de pena do recuperando Everton Rodrigues de 

Melo, para o qual foi concedida a progressão para o regime semiaberto em 

28.06.17 (fl. 691), cujas condições foram fixadas em audiência 

admonitória realizada em 31.07.2017 (fls. 693/694).2.Em 04.07.18 foi 

realizada audiência de justificação, oportunidade em que este Juízo 

manteve o cumprimento da pena em regime semiaberto (fls. 712/713).3.O 

Ministério Público requer a designação de audiência de justificação em 

razão da prisão em flagrante delito do recuperando. (fl. 720)4.É o relatório. 

Decido.5.Da de novo fato definido como crime doloso no curso da 

execução da pena, estando, o reeducando foragido desde a ocorrência 

do fato criminoso, correto o decisum em que se decretou a regressão 

cautelar do regime prisional, especialmente, considerando-se que o 

comportamento do apenado demonstra sua intenção de furtar-se à 

aplicação da lei penal. Ademais, tratando-se de regressão regimental 

cautelar, é dispensada a prévia oitiva do reeducando. (AgExPe 

79475/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). Grifos 

nosso8.Assim, levando-se em consideração que o recuperando praticou 

novo crime, suspendo cautelarmente o atual regime de pena – também por 

este motivo – e determino, por consequência, a expedição de MANDADO 

DE PRISÃO em face do recuperando, devendo o mesmo ser incluído nas 

redes SINESP, INFOSEG e BNMP.9.Oficie-se ao juízo da 5ª vara criminal da 

comarca de Várzea Grande/MT, solicitando informações sobre alterações 

na situação processual do reeducando referente à ação penal registrada 

com o código n.º 548016.10.Designo audiência de justificação para o dia 

12.11.2018, às 14h.11.Requisite-se e intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 487409 Nr: 26961-73.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERY TABORELLI DA SILVA FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:91093

 Compulsando os autos, verifica-se que o recuperando PERY TABORELLI 

DA SILVA FILHO já atingiu o lapso temporal necessário à progressão do 

regime semiaberto para o aberto no dia 15.04.2018.

No mais, observo que o recuperando cumpriu regularmente com as 

condições impostas em audiência para a permanência no regime 

semiaberto e inexiste qualquer notícia de nova prática delitiva.

 Assim, por reunir os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112 

da LEP, DEFIRO o pedido de progressão de regime e designo o dia 

24.10.2018 às 14h00min, para a realização da audiência admonitória, 

conforme manifestação ministerial.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 389954 Nr: 18724-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:43.988/OAB-DF, juliana vettori santamaria stabile - 

OAB:14877

 Inicialmente, verifico que foi juntada aos autos certidão de checagem 

constando mandados de prisão preventiva “em aberto”, porém nada 

consta registrado no BNMP, motivo pelo qual não os considero válidos, 

para efeito de manutenção do recuperando em cárcere.Assim, por não 

haver qualquer impedimento relacionado à possibilidade de soltura, passo 

à análise de progressão de regime.O regime SEMIABERTO será cumprido 

mediante ADA NESTA o nos amente casosamente autorizado pelo juiz. É 

possível que o(a) recuperando(a) solicite a) a frequentá-las em horário 

especial, após às 20:00 horas;c)participar de CULTOS RELIGIOSOS, 

devendo o(a) oderá se ausentar das Comarcas de . Não ingerir bebida 

alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;9. 

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ção);10. 

Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, 

para: a)assinar o termo de comparecimento;b)comprovar o trabalho do 

mês;c)fiscalização da tornozeleira.II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, 

em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS 

comprometimento do(a) monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), 

que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de 

monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO 

DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO 

QUE SE RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS .V. 

Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos às partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem 

devidamente cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a 

residir no endereço indicado na declaração que acompanha o presente 

termo.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive 

sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 391267 Nr: 13132-53.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Processo nº 13132.53.2014.811.0002

Código nº 391267

Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena, referente à recuperanda 

MILENE OLIVEIRA, condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) 

meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática dos 

crimes descrito nos artigos 288, caput e 155, § 4º, II, c/c art. 69, caput, 

todos do Código Penal.

 A Defesa, às fls.85, pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade 

da pena de multa, em razão do adimplemento do débito.

Instado a manifestar, o Parquet, às fls. 45, opinou favoravelmente ao pleito 

defensivo.

 É breve relatório.

Decido.

A extinção da punibilidade deve ser reconhecida.

Compulsando detidamente os autos, infere-se que foi reconhecida a 

extinção da punibilidade referente à pena privativa de liberdade, em razão 

do cumprimento integral da reprimenda imposta, conforme decisão jungida 

às fls. 79/80.

Após análise dos documentos jungidos às fls.86/87, conclui-se que o 

recuperando cumpriu integralmente a sanção descrita no artigo 114 do 

Código Penal.

O art. 66, II, da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências 

do Juízo de Execução Penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade, consequentemente, a declaração da extinção da reprimenda 

devido o seu cumprimento.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da sanção imposta, do 

presente memorial de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE referente 

à pena de multa para todos os fins de direito.

P.R.I.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas estilares.

Às providências.

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 402834 Nr: 7150-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR BRUNO SILVA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Victor Bruno Silva do Espírito Santo, na 

qual cumpre a pena unificada de 16 anos, 08 meses e 26 dias de 

reclusão.

2. Cálculo de pena acostado à fl. 108, no qual consta que o penitente 

atingirá o requisito objetivo para progressão de regime no dia 29.04.2020.

3. Sobreveio pedido da defesa informando que o penitente está com 

problemas de saúde, mas que não está recebendo a assistência 

necessária do sistema prisional.

4. É o relatório. Decido.

5. Observa-se que o pleito não veio instruído com qualquer documento ou 

declaração que informe os problemas de saúde do executado e o suposto 

descaso da unidade prisional, de modo que a devida análise do pedido 

resta prejudicada no momento.

6. Ainda assim, visando aferir o real estado do recuperando, determino 

seja oficiado à direção do estabelecimento prisional onde o mesmo se 

encontra segregado para que, no prazo máximo de 05 dias, preste 

informações acerca das condições de saúde do executado Victor Bruno, 

bem como se o mesmo está recebendo o tratamento devido (caso 

necessário), encaminhando junto cópia de seu prontuário de atendimento.

7. Aportando aos autos a informação solicitada, dê-se vista ao Ministério 

Público, com posterior conclusão.

8. Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504707 Nr: 38157-74.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA, 

Cpf: 04301735127, Rg: 20242158, Filiação: Maria Carolina da Silva Costa e 

Gilmar Ferreira da Costa, data de nascimento: 14/06/1983, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65 99209-8022. 

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: 504707.Vistos e etc.Dê-se vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 

2018.MARCEMILA MELLO REIS PENNER 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, THIAGO DE SOUZA 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 19 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500919 Nr: 39940-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANÇA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO FRANÇA ARRUDA, Cpf: 

71686045115, Rg: 16225791, Filiação: Benedito Antônio de Arruda e 

Deonice Rosa França de Arruda, data de nascimento: 27/11/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

3621-3625/3623-8709. 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: 500919.RÉU: FABIANO FRANÇA 

ARRUDA.Vistos e etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

contra FABIANO FRANÇA ARRUDA, já qualificado nos autos, como 

incurso nos artigos 171 e 307 ambos do Código Penal.Consta na denuncia, 

que no dia 23/10/2017, por volta o denunciado obteve vantagem ilícita, 

induzindo a erro a vítima Matheus da Silva Siqueira.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. 07/42, 

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 

a denunciado deverá constituir advogado apto à 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. 

58.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de abril 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, 17 de setembro de 2018

Joilson Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 534706 Nr: 26418-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WESLEY DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – 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

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

 Advogado de defesa

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - 

OAB:22082/0, THAIANY COSMES - OAB:25.021

 Intimar a defesa dos Réu (s): Gustavo Matheus, Thiago Willian, Bruno 

Felipe, Thaina Angelica, Thalya Martins, para que apresente memoriais no 

prazo legal (prazo comum).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 368779 Nr: 8994-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER BENTO DA SILVA, CELIO REIS DOS 

SANTOS, EVERSON LARA DE SOUSA, DELLYS MAX DA ROSA, 

JHONATA APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA, THIEGO DANIEL DA 

SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO VICTOR FREESZ - 

OAB:, Fernanda Mendes Pereira - OAB:4455, JOARIBE ADRIÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:, JOARIBE ADRIÃO DE OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Intimar a defesa do réu WENDER BENTO DA SILVA para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste se deseja complementar as razões recursais 

apresentadas às fls. 643/649.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Intimar a defesa do réu Alexsandro Neves, para que apresente memorial 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 7675-61.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:

 Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado não 

contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto para instrução dos processos de réus presos, bem como daqueles 

com prioridade, incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo 

CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 103176 Nr: 7675-61.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:

 Vistos etc.Vistos etc.Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra o acusado, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 500890 Nr: 39913-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLISSON CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Processo Criminal nº. 39913-84.2017.811.0042

 Vistos etc,...

 Considerando o teor da certidão de fl. 302, verifico que a Delegacia de 

Roubos e Furtos na pessoa do Delegado Fabiano Pitoscia já prestou todos 

os esclarecimentos necessários quanto a possíveis gravações de 

câmeras de segurança.

 Quanto a solicitação da defesa para oficiar a Operadora Claro, verifico 

que foi deferida, contudo, observo que no laudo pericial às fls. 253/259 

consta os números de IMEI de todos os celulares apreendidos e 

periciados.

 Tendo em vista que as diligências foram realizadas e estão devidamente 

respondidas na medida possível, considerando ainda que o acusado se 

encontra segregado há mais de 180 dias, determino a imediata vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para a apresentação dos 

memoriais finais na forma escrita, em seguida intime-se a defesa para o 

mesmo fim.

 Após, concluso para sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 517990 Nr: 10216-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSN, RFDSOM, BDDSN, MDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403695 Nr: 8103-62.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PAULO PIRES DE MIRANDA FILHO, 

HELENILTON DE PAULA SOARES, ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - 

OAB:4300, HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - OAB:4300/MT, PLINIO 

JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS ACUSADOS HELENILTON DE PAULA 

SOARES E ONÉSIMO JOSÉ DE SANTANA, DRA. HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE OAB/MT 4300, PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 136350 Nr: 3573-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES RONI DOS SANTOS, ADMIRSO 

ARAÚJO COUTINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENU 

CABRAL - OAB:5344, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JOZAIRA RITA 

GUEDES - OAB:6948

 INTIMAR A DRª CARROLINA NEPOMUCENO CABRAL OAB/MT 5344 E DRª 

JOSAIRA RITA GUEDES OAB/MT 6948, PARA FINS NO DISPOSTO NO 

ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI EXPEDIDO, EM 

17/10/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE BOM JARDIM DE 

GOIÁS PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO MAIRA 

MACHADO BUTAKKA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 363161 Nr: 2461-45.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO JUNIOR AFONSO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11625/MT

 "(...)POSTO ISSO, e verificando que já ocorreu a prescrição da pretensão 

punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 110, §§ 1º e 2º, 

c/c art. 109, V todos do Código Repressivo, decreto, com fundamento no 

art. 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do 

sentenciado Júnior Afonso Barbosa.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 350088 Nr: 11185-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, 

vulgo "Chiquinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943

 "(...)Posto isso, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado Paulo Antônio 

Rodrigues da Silva, nos termos do artigo 89, § 5,º da Lei 9.099 de 

26/09/1995, ordenando, em consequência, as baixas, anotações e 

comunicações de estilo.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 385069 Nr: 27109-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MARTINS, SANDRA DA COSTA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:16786/MT

 "(...)P O S T O I S S O, pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia e condeno os denunciados Márcio Martins e Sandra da Costa 

Martins nas penas do artigo 168, § 1º, inciso III, c/c artigo 71 do Código 

Penal. Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena dos Acusados, separadamente.(...)V 

– DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO MÁRCIO MARTINS:(...)Diante 

de tais considerações fixo a pena em UM ANO E OITO MESES DE 

RECLUSÃO E MULTA DE DEZESSEIS DIAS-MULTA no valor 

correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.Atenta 

às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, § 3º, 

“c” do Código Penal, determino o regime aberto para o início do 

cumprimento da pena.(...)VI – DA DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA 

SANDRA DA COSTA MARTINS:(...)Diante de tais considerações fixo a 

pena em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZESSEIS 

DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos 

termos do artigo 33, § 3º, “c” do Código Penal, determino o regime aberto 

para o início do cumprimento da pena.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 449597 Nr: 26591-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:OAB/MT 18.563

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, 

NO PRAZO LEGAL

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542529 Nr: 33919-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane F. Amorim Rocha - 

OAB:10.191/MS, JEFERSON RIVAROLA ROCHA - OAB:10.494, MARIZA 

RIVAROLA ROCHA - OAB:5896, Priscila Judice Lemes - 

OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Vistos etc.

Cumprido o ato deprecado, devolva-se à Comarca de origem, com as 

homenagens de estilo e observância das prescrições legais e normativas.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542529 Nr: 33919-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGUES DE QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane F. Amorim Rocha - 

OAB:10.191/MS, JEFERSON RIVAROLA ROCHA - OAB:10.494, MARIZA 

RIVAROLA ROCHA - OAB:5896, Priscila Judice Lemes - 

OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 422420 Nr: 28060-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 DELIBERAÇÕES

Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

Considerando a insistência das partes na oitiva das testemunhas 

faltantes, designo a data de 22/11/2018, às 14h50min para a oitiva.

 Requisite-se o policial. Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461261 Nr: 1102-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA SAMARA DAS CHAGAS, 

OEBERSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Pela MMª Juíza foi deliberado:

Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510863 Nr: 3524-66.2018.811.0042

 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): GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 461261 Nr: 1102-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISSANDRA SAMARA DAS CHAGAS, 

OEBERSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510863 Nr: 3524-66.2018.811.0042

 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): GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Vistos etc.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 544689 Nr: 35990-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TOLENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:7968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO QUERELANTE PARA PROCEDER O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA PARA INTIMAÇÃO DO QIERELANTE E 

QUERELADO, NO PRAZO DE 48 HORAS.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 423301 Nr: 28987-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA SUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10928/A

 “VISTOS ETC.

 ACOLHO a cota ministerial de fls. 124/125. ARQUIVE-SE o procedimento 

investigatório em relação ao investigado Waldemir.

Ademais, conceda-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 423301 Nr: 28987-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DA SILVA SUQUERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10928/A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 445163 Nr: 22015-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS CEBALHO DA SILVA DIAS, 

GUSTAVO MURILO CEBALHO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098/MT, FLAVIO ALMEIDA GONÇALVES - OAB:13355/MT, 

NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 Vistos, etc...

Observo que os acusados apresentaram resposta à acusação às fls. 

278/285. Não arguiram preliminares.

A defesa apresentada a este juízo refere-se a mérito, não sendo este o 

momento para a análise da legítima defesa, carecendo o feito de instrução 

processual para melhor aclarar as circunstâncias em que se deu o 

falecimento da vítima.

Assim sendo, designo o dia 05/11/2018, às 16h30min, para realização da 

audiência única de instrução e julgamento de que trata o artigo 411, do 

CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 
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Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 544062 Nr: 35380-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TENORIO DE OLIVEIRA ARRAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexrande Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14.425, Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:21.907

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

06/11/2018, às 15h30min, para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 9451-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENILSON BENEDITO DA GUIA, CLAUDEMI 

LEMES COSTA, JEAN CARLOS ARRUDA PAULA, EBERSON DE ARRUDA 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

Odilson das Neves Graus Junior - OAB:6836, Rodrigo Pierazzo 

Aparecido da Silva - OAB:159771, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 Nos termos do art. 431 e art.701, XVII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar o(a) Advogado(a) Rodrigo 

Pierazzo Aparecido da Silva para devolver no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

bem como sob pena de busca e apreensão dos autos, considerando que 

está em carga fora da secretaria desde 05/102018.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518553 Nr: 46546-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE NICOLAS SOARES D AVILA, ANDRE 

DIAS DE SOUZA, MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA, WAGNER LUIS 

SENA SOUSA, HEVERSON ALOISIO DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNNSON CORREA 

FERNANDES - OAB:19481/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT

 Vistos, etc. Trata-se de DENÚNCIA ajuizada pelo Ministério Público em 

desfavor de ANDRÉ NICOLAS SOARES D ÁVILLA e HEVERSON ALOÍSIO 

DE MAGALHÃES, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, 

“caput”, da Lei n. 11.343/06, ANDRÉ DIAS DE SOUZA, pela suposta prática 

dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 

11.343/06, MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES CORREA e WAGNER LUIS 

SENA SOUSA, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos art. 

33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, e art. 35, “caput”, ambos da Lei n. 

11.343/06. [...] RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando os 

denunciados ANDRÉ NICOLAS SOARES D ÁVILLA, HEVERSON ALOÍSIO 

DE MAGALHÃES, ANDRE DIAS DE SOUZA e MARCOS VINÍCIUS 

RODRIGUES CORREA e WAGNER LUIS SENA SOUSA, como incursos nos 

artigos da lex repressiva nela mencionados. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/12/2018, às 14:40 horas, para o 

interrogatório dos acusados e das testemunhas arroladas nos autos. 

Expeçam-se as intimações e requisições necessárias, dando-se ciência 

ao MP e às Defesas.[...] DETERMINO que sejam trasladadas para a 

presente ação penal cópias das atas de audiência de apresentação 

referentes ao cumprimento dos mandados de prisão preventiva, 

expedidos nos autos de Cód. 470134 e relacionados aos réus 

processados nesta ação penal, bem como da decisão de fls. 675/693, 

proferida no referido incidente, com regular transferência das prisões 

para o presente feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 484857 Nr: 24536-73.2017.811.0042

 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): RONALDO ROGÉRIO NONATO DA SILVA, 

ADELINO VICENTE DE CAMPOS, LUIS PAULO DE MORAES, PAULO 

RICARDO FIGUEIRA DA SILVA, BRUNO ROBERTO DA SILVA MARTINS, 

KATIUCE DA SILVA MOURA, JOSUE ALVES DE JESUS, RODRIGO 

GONÇALVES DA CRUZ, LUCIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ERIK 

PEREIRA DE CARVALHO, NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAES, BIANCA 

APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, ITAMARA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990/MT, JOÃO SIMÃO DE 

ARRUDA - OAB:9209/O, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - 

OAB:10394/MT, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT, VINICIUS JOSÉ DE 

ARRUDA CASTRO JUNIOR - OAB:20.937

 Vistos, etc.

Em tempo, considerando que a ré Katiuce da Silva Moura reside em Pontes 

e Lacerda/MT (fl. 964), expeça-se carta precatória para que seja realizado 

seu interrogatório na referida comarca, instruindo a missiva conforme o 

art. 1.360 da CNGC.

Com relação ao réu Erick Pereira de Carvalho, não localiza fl. 841 e 

certificando-se acerca da inexistência de outros endereços disponíveis 

nos autos para sua localização, proceda-se sua citação e intimação para 

comparecimento ao ato instrutório por meio de edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 540449 Nr: 31942-14.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:05 

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.
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Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 541230 Nr: 32672-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO HENRIQUE CAROLINO, ALEX AUGUSTO 

DE OLIVEIRA BIOTO, VAGNER DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:00 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 544594 Nr: 35910-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:35 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543473 Nr: 34834-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR EMANUEL ALMEIDA DA SILVA, 

LEANDRO AUGUSTO MARINHEIRO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE 

SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:30 

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.

Em tempo, requisite-se ao Juízo Depecante a cópia do depoimento 

prestado pela testemunha

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542908 Nr: 34287-50.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/O

 Vistos, etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 15:25 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543735 Nr: 35084-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIAGO CANA VERDE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 13/12/2018, às 14:50 

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.: 522828 Nr: 14846-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divaneide dos Santos Berto 

de Brito - OAB:9614

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa DIVANEIDE 

DOS SANTOS BERTO DE BRITO OAB/MT 9.614, para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 443186 Nr: 19923-44.2016.811.0042
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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): FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAES DOS SANTOS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

OAB:4266, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, JOEL 

FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES 

- OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Fernando Manoel de Melo, para no prazo de 08 (oito)dias, apresentar as 

razões do recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 319148 Nr: 18685-63.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4111

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

para no prazo legal, apresentar as Alegações Finais da defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 423721 Nr: 29450-54.2015.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA, GEOWANO LUCK FRANCO 

DE MOURA, LEIRSON WILLIAN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADA(O) DE POLICIA DA GERENCIA DE 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE OLIVEIRA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê ciência de baixa dos autos e arquive-se.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 452658 Nr: 29766-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar de fls. 17/18 e 19/20, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do CPC, restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente 

deferidas, por mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a 

vítima se manifestar previamente pela sua revogação antes do referido 

prazo determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do 

prazo de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão 

automaticamente revogadas.Com o transcurso do prazo determinado 

supra (seis meses a contar da presente data) e, havendo medida protetiva 

de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva.Consigo, por oportuno, que em sendo o 

caso, diante de novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear 

novamente a aplicação das medidas protetivas perante a Delegacia 

Competente.Isento o réu do pagamento de eventuais custas processuais, 

bem como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, 

haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade postulatória, 

conforme previsto no art. 19 da 11.340/06, não necessitando, destarte, de 

advogado.INTIMEM-SE pessoalmente as partes.IINTIME-SE o advogado do 

requerido – via DJE.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública 

Cível.Com o transcurso do prazo determinado de manutenção das medidas 

protetivas, certifique-se e arquive-se, com a adoção das formalidades de 

praxe.P. I. CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 17 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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489350 Nr: 28821-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BEATRIZ FRANCISCA VIEIRA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERREIRA TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS FERREIRA TENORIO, Cpf: 

04455171150, Rg: 23633000, Filiação: Elessandra Ferreira Tenorio, data 

de nascimento: 01/10/1993, brasileiro(a), solteiro(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.

Despacho: Vistos etc.I.Trata-se de ação cautelar inominada de 

providências protetivas formulado por Beatriz Francisca Vieira Salvador 

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 
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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 

c o n c e d i d a . ( T J - S P  -  M S :  2 2 0 5 4 5 6 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

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 AGRESSORProíbo o agressor de se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 

1.000 metros.Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.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 tome ciência desta decisão e a cumpra integralmente. 

Conste no mando advertência de que se trata de medida acautelatória e 

que lhe serão asseguradas todas as garantias constitucionais, sobretudo 

as do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por 

intermédio de advogado ou da Defensoria Pública, se 

necessário.XV.Proceda-se a devida inclusão de dados para fins 

estatísticos nos termos do art. 38 da Lei n. 11.340/06.XVI.Encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública) 

nos termos dos arts. 27 e 28 ambos da Lei 11.340/06 .XVII.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.XVIII.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).XIX.Tendo em vista a urgência da medida, determino que o 

cumprimento dos mandados seja realizado pelo Oficial de Justiça 

plantonista.XX.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.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se com urgência.

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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511924 Nr: 4547-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR COSTA E SILVA, Rg: 18173500, 

Filiação: Belquice Silva Costa e Benedito Lima e Silva, data de nascimento: 

24/11/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, 

Telefone 9301-0125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos n. 4547-47.2018.8.11.0042.I – A denúncia deve expor 

de forma individualizada a conduta do acusado, com a qualificação deste 

ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, se necessário, o rol de testemunhas preenchendo, assim, os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (Artigo 41. A 

denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as 

suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 

quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 

necessário, o rol das testemunhas). É necessário, apenas, que de sua 

leitura se possa vislumbrar todos os elementos indispensáveis à 

existência de crime em tese, de modo a permitir o devido processo legal, 

como cláusula de garantia que é para a proteção dos direitos do cidadão 

frente ao Estado proporcionando um processo justo e equitativo 

(Constituição Federal – Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes;).Por sua vez, a denúncia 

somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua manifesta 

inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da 

ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício dessa ação 

(Código de Processo Penal – Artigo 395. A denúncia ou queixa será 

rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto 

processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa 

causa para o exercício da ação penal). Em resumo, caso se encontre 

presente alguma das situações alhures mencionadas a denúncia deve ser 

rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que isso deve ser 

verificável desde logo e sem a necessidade de produção 

probatória.Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia 

preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo 

Penal, restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, 

pelo menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos 

constantes do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação 

a autoria imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de 

plano, nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395, do 

Código de Processo Penal.De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da 

acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF).Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396 do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias).II – Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do 

mandado que na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
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especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, será 

nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º do artigo 396-A do Código 

de Processo Penal).III – Os pressupostos para a decretação da prisão são 

extraídos do artigo 312 do Código de Processo Penal.Interpretando o 

dispositivo legal, conclui-se que para que seja possível o decreto de 

prisão preventiva torna-se imprescindível a prévia verificação da 

existência da prova do fato e de indícios suficientes de autoria.Diante 

disso, tenho que além de restar diretamente provada a materialidade 

delitiva há sérios índicos de que o representado seja o autor do crime.Isso 

porque a vítima narrou perante a autoridade policial que no dia 24.1.2018, 

por volta das 04 horas, no período noturno, o acusado adentrou 

clandestinamente em sua residência. Narrou que foi agredida fisicamente 

e ameaça pelo acusado. Aliado a isso, afirmou que o acusado praticou o 

crime de furto. Em decorrência do exposto entendo que se faz presente 

elemento para demonstrar a conduta praticada pelo acusado contra a 

vítima, colocando em sério risco a sua segurança e vida. Comprovados, 

portanto, os pressupostos legais para prosseguimento da apreciação do 

pedido de prisão preventiva ou, em outras palavras, preenchido o requisito 

do fumus boni iuris para a decretação da custódia, vez que a prisão 

provisória reveste-se de verdadeira providência de natureza 

cautelar.Quanto ao periculum in mora verifico a presença das 

circunstâncias da necessidade de se assegurar a conveniência da 

instrução criminal e garantia da ordem pública. Nesse aspecto, o Ministério 

Público ofereceu 03 denúncias contra o acusado, conforme segue:i) ação 

penal n. 4547-47.2018.8.11.0042 – fatos ocorridos em 24.1.2018 – artigo 

129, § 9º, artigo 147, artigo 155, caput, e artigo 150, § 1º, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal;ii) ação penal n. 

4546-62.2018.8.11.0042 – fatos ocorridos em 21.1.2018 – artigo 129, § 9º, 

artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal;iii) ação 

penal n. 4545-77.2018.8.11.0042 – fatos ocorridos em 24.6.2016 – artigo 

21 do Decreto-lei n. 3.688/41 e artigo 147, artigo 155, caput, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea ‘f’, todos do Código Penal. O que se evidencia dos autos é 

que o acusado vem, de forma reiterada, ameaçando, agredindo 

fisicamente e furtando a vítima. Assim, não resta dúvida de que a 

liberdade do acusado, neste momento, configura grave risco para a vítima, 

além de causar enorme prejuízo para o deslinde do feito e atuação do 

Poder Judiciário, já que as ameaças e agressões físicas são reiteradas e 

graves.Posto isso, decreto a prisão preventiva de Itamar Costa e Silva, 

qualificado nos autos, com consequente expedição de mandado de prisão. 

Conste no mandado a informação prestada pelo Ministério Público (fl. 

14).IV – Int.V – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 27 de abril 

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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511923 Nr: 4546-62.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR COSTA E SILVA, Rg: 18173500, 

Filiação: Belquice Silva Costa e Benedito Lima e Silva, data de nascimento: 

24/11/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, 

Telefone 9301-0125. 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: I. A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).Por sua vez, a 

denúncia somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua 

manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício 

dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A denúncia ou 

queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar 

pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em resumo, caso se 

encontre presente alguma das situações alhures mencionadas a denúncia 

deve ser rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que isso deve 

ser verificável desde logo e sem a necessidade de produção 

probatória.Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia 

preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo 

Penal restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da 

acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF).Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias).II. Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do 

mandado que na resposta cada acusado poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta 

no prazo legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, 

será nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal).III. Comunique-se o recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de 

Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados.IV. Int.V. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.

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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511922 Nr: 4545-77.2018.811.0042

 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): ITAMAR COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR COSTA E SILVA, Rg: 18173500, 

Filiação: Belquice Silva Costa e Benedito Lima e Silva, data de nascimento: 

24/11/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serralheiro, 

Telefone 9301-0125. 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: I. A denúncia deve expor de forma individualizada a conduta do 

acusado, com a qualificação deste ou esclarecimentos pelos quais se 

possa identificá-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de 

testemunhas preenchendo, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal (Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 

fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas). É 

necessário, apenas, que de sua leitura se possa vislumbrar todos os 

elementos indispensáveis à existência de crime em tese, de modo a 

permitir o devido processo legal, como cláusula de garantia que é para a 

proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado proporcionando um 

processo justo e equitativo (Constituição Federal – Artigo 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;).Por sua vez, a 

denúncia somente pode ser rejeitada quando restar comprovado sua 

manifesta inépcia, faltar pressuposto processual ou condição para o 

exercício da ação penal ou, ainda, faltar justa causa para o exercício 

dessa ação (Código de Processo Penal – Artigo 395. A denúncia ou 

queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar 

pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal). Em resumo, caso se 

encontre presente alguma das situações alhures mencionadas a denúncia 

deve ser rejeitada de plano, porém, também é certo afirmar que isso deve 

ser verificável desde logo e sem a necessidade de produção 

probatória.Partindo desses pressupostos, observo que a denúncia 

preenche os requisitos do mencionado artigo 41 do Código de Processo 

Penal restando, ainda, comprovado a materialidade do crime e que há, pelo 

menos por enquanto, um suporte probatório mínimo (elementos constantes 

do inquérito policial) de forma que surgem indícios em relação a autoria 

imputada ao acusado. Ainda, ressalto que não é verificável, de plano, 

nenhuma das situações previstas nos incisos I à III do artigo 395 do Código 

de Processo Penal.De efeito, o juízo positivo de admissibilidade da 

acusação penal deve ser analisado em relação à presença da 

materialidade do crime e de indícios de autoria considerando, portanto, um 

substrato fático probatório mínimo e suficiente para o recebimento da 

denúncia, exatamente como ocorre no caso dos autos (Nesse sentido: 

Inq. 2578/PA – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – julgamento: 

06/08/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno/STF).Posto isso, recebo a 

denúncia, na forma do que prevê o artigo 396, do Código de Processo 

Penal (artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a 

denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e 

ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias).II. Proceda a citação do acusado para que 

responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias. Faça constar do 

mandado que na resposta cada acusado poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (Artigo 396-A, do Código 

de Processo Penal). Faça constar, ainda, que não apresentada à resposta 

no prazo legal, ou se os acusados, citados, não constituírem defensor, 

será nomeado um para patrocinar sua defesa (§ 2º. do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal).III. Comunique-se o recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de 

Polícia onde se originou o inquérito e ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) para alimentação do banco de dados.IV. Int.V. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.

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, LEANDRO LEMOS DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018

Thays Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439973 Nr: 16517-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959 OAB/MT, LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - 

OAB:11363, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Nos termos da legislação vigente e PROVIMENTO 52/2007 da CGJ/MT 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o causídico 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, via DJE, para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas DEVOLVA os respectivos autos, sob pena e busca 

e apreensão do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 406895 Nr: 11507-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO AGRIPINO DA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Autos n. 11507-24.2015.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para o dia 26.6.2019, primeira data livre na 

pauta, às 15 horas e 30 minutos.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 388335 Nr: 2439-50.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BENEDITO ALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURENICE SILVA 

(ESTAGIÁRIA DA UNIC) - OAB:20465/E

 Autos n. 2439-50.2015.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para o dia 28.5.2019, primeira data livre na 

pauta, às 15 horas.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 
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feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108265 Nr: 535-24.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, REAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 4. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107390 Nr: 4241-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALSMPX, MBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, IX, do CPC .

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104476 Nr: 1785-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATB, MSdS, AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:7442-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878

 4. Dispositivo

Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes da 

inicial e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para:

 4.1 Decretar a Perda do Poder Familiar da Requerida Rosangela Batista 

Pereira, em relação à criança Ágatha Alves Martins, nos termos do art. 

1.638, II e V do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, ambos 

do ECA;

4.2 Homologo a renúncia ao Poder Familiar manifestada pelo genitor 

Alessandro Alves Martins, em relação à filha Ágatha Alves Martins, em 

consequência, Julgo Extinto o Poder Familiar, nos termos do artigo 166, 

§1°, II, do ECA;

4.3 Constituir a relação de filiação adotiva entre as Requerentes e a 

criança, e via de consequência reconhecer Ágatha Alves Martins como 

filha de Abigail Tomaz Berto e Meiryan Santos da Silva ostentando 

doravante, como grafia do nome: AGATHA DA SILVA BERTO; sendo 

avós: Antonio Berto Filho, Celira Maria Tomaz e Meire Santos da Silva nos 

termos do art. 47 do ECA.

4.4 Considerando o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 163, § único), expeçam-se os seguintes 

mandados após o trânsito em julgado da presente sentença:

 a) de cancelamento do registro de nascimento ;

 b) de inscrição de novo registro de nascimento, que versará sobre a 

nova filiação constituída.

 4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.6 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 4.7 Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos 

com as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3340-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBG, ADMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA BUENO DO 

NASCIMENTO - OAB:23763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 98715 Nr: 2558-11.2016.811.0063

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o processo sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107390 Nr: 4241-49.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALSMPX, MBX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica 

de Urgência, proposta por Ana Lúcia Silva Menzes Padilha Xavier, 

representada por seu genitor Marcio Benedito Xavier, por meio do seu 

advogado (procuração em anexo) em face do Estado de Mato Grosso, 

objetivando compelir o ente público a fornecer tratamento de saúde em 

domicílio via Home Care, e ainda, providenciar a instalação de uma nova 

unidade consumidora de energia elétrica para medição do consumo dos 

equipamentos que irão atender o Home Care.

A inicial (fls. 05/15) veio acompanhada dos documentos de fls. 16/24.

Às fls. 26, fora determinado à emenda a inicial.
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Após, a genitora da adolescente Sra. Luciene Silva Menezes Xavier 

informou a perda do objeto da presente ação e requereu a extinção do 

feito, tendo em vista o falecimento da jovem/Requerente (fl. 30).

É o relato do necessário. Decido.

2. Fundamentação

Verifico que o presente feito deve ser extinto sem o enfrentamento da 

questão de fundo, pois a questão de direito aduzido nos autos possui 

caráter intransmissível.

É certo que o direito aduzido na presente via tem como titular, em 

concepção ampla, toda a coletividade, pois o Requerido tem o dever de 

assegurar o direito à saúde a todos.

No entanto, no âmbito processual, a análise do mérito da questão discutida 

nos autos não se revela útil, pois o substituído processual faleceu 

(declaração de óbito à fl. 30), e o direito então usufruído não se transmite. 

Portanto, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe, em consonância com disposto no inciso IX do artigo 485 do CPC.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, IX, do CPC .

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 94058 Nr: 2683-13.2015.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCP, FDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:9252/MT, PAULO EMILIO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

3632, RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764/MT

 Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:a)Confirmar 

a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso 

e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer 

mensalmente o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar 

Pregomim em favor da criança Pedro Chiaparini Peres;b)Condenar o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer 

o medicamento Losec Mups 10mg e o suplemento alimentar Pregomim em 

favor da criança Pedro Chiaparini Peres, enquanto persistir a 

necessidade;c)Deixar de submeter o presente feito ao reexame 

necessário, ex vi do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;d)Diligencie o Sr. 

Fernando Antônio Gavioli, agente da infância e juventude deste Juízo, para 

que entre em contato, via telefone ou e-mail, com os responsáveis pela 

empresa Raia Drogasil, para solicitar a apresentação das notas fiscais 

referentes às transferências realizadas por meio dos Alvarás de fls. 

107/108;e)Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) 

em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a 

atual necessidade do uso dos suplementos e dos medicamentos pela 

criança;f)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do 

ECA;g)Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 95845 Nr: 21-42.2016.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCMdDdCedA-JJMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Pedido de Previdências, proposta por Edileuza Souza Santos, 

em desfavor do Preseidente do Conselho Minucipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Cuiabá – MT, Sr. Jadert José Martins Moraes.

O Ministério Público manifestou-se as fls. 66, informando que os autos do 

Mandado de Segurança nº. 3080-72.2015.811.0063, Código 94574, já foi 

sentenciado e requereu o arquivamento deste.

É o relato do necessário. Decido.

2. Fundamentação

Trata-se de Pedido de Previdências, proposta por Edileuza Souza Santos, 

em desfavor do Preseidente do Conselho Minucipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Cuiabá – MT, Sr. Jadert José Martins Moraes.

No presente caso, verifico que o objeto desta ação requisita urgência no 

julgamento do Mandado de Segurança de nº. 3080-72.2015.811.0063, sob 

o código 94574.

 Assim, como o Mandado de Segurança já foi julgado, a extinção deste 

feito se faz necessária.

 Portanto, considerando que o pedido contido na inicial foi atendido, a ação 

deve ser julgada extinta com resolução do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, Extingo o processo com Julgametno de Mérito, na 

forma do art. 487, I, do CPC.

3.1 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

3.2 Intimem-se. Cumpra-se;.

3.3 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3340-47.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBG, ADMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA BUENO DO 

NASCIMENTO - OAB:23763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Joana Barboza 

Gonzalez, representada por sua genitora Adriene de Moura Barboza, em 

face do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá, objetivando a 

disponibilização de vaga na creche CEMEI Aline Fátima Rodrigues 

Monteiro.

Narra a inicial que os genitores da impetrante não obtiveram êxito na 

efetivação da matrícula de sua filha em Creche Municipal próxima de sua 

residência. Assim, alternativa não restou senão a interposição da 

presente ação.

Inicial e documentos apresentados às fls. 05/21.

Ao receber os autos, este juízo proferiu decisão à fl. 23, postergando a 

apreciação da liminar para após a apresentação de informações da 

autoridade coatora.

A impetrante noticiou que a matrícula da criança na creche foi 

efetivamente realizada, e requereu a desistência da ação (fl. 25).

O Requerido manifestou-se às fls. 28/33 requerendo a extinção do 

presente feito sem a resolução do mérito. Juntou documentos às fls. 34/35

É o relato do necessário.

Decido.

2. Fundamentação

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Joana Barboza 

Gonzalez, representada por sua genitora Adriene de Moura Barboza, em 

desfavor do Secretário Municipal de Educação de Cuiabá.

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, VI, do CPC, 

haja vista que a criança já foi devidamente matriculada na creche em 

comento, bem como pelo pedido à fl. 25.

Dessa forma, verifica-se ser adequada a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, pela ausência de condição processual.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103616 Nr: 1081-16.2017.811.0063
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCCF, FFDA, WDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na exordial e 

Extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC 

para:4.1. Constituir a relação de filiação adotiva entre os guardiões e a 

criança, e, via de consequência, reconhecer Walison de Souza como filho 

de Francisco Frota de Almeida e Neli Frota de Almeida, ostentando 

doravante, como grafia do nome: WALISSON AUGUSTO CARVALHO 

FROTA; o nome dos avós maternos: Adelmo Carvalho de Souza e Dionízia 

Costa de Souza e dos avós paternos: Joaquim de Almeida Batista e 

Elizabeth Aguida Frota (certidão de casamento às fls. 27), nos termos do 

art. 47 do ECA.4.2 Considerando o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 

06), e na Lei 8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 163, § único), expeçam-se 

os seguintes mandados após o trânsito em julgado da presente sentença: 

a) de cancelamento do registro de nascimento (certidão de nascimento de 

folhas 38); b) de inscrição de novo registro de nascimento, que versará 

sobre a nova filiação constituída. 4.3 Feito isento de custas processuais, 

ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.4.4 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.4.5 

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as anotações de praxe e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111425 Nr: 3157-76.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPC, EBQdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Luis Brescovici - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:Autorizar a criança Esther Barreto 

Quintalino de Abreu, a empreender viagem ao exterior na companhia da 

sua tia Sandra Profeta Cardoso Barreto Brescovici, diante da 

concordância do genitor Wiliam Quintalino de Abreu, conforme a 

autorização acostada às fls.11; Expeça-se Alvará de Autorização de 

Viagem ao Exterior;Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 

2º, do ECA;Publique-se. Intime-se. Cumpra-se;Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos procedendo às baixas e anotações 

devidas.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109716 Nr: 1766-86.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PENSÃO ALIMENTICIA E PEDIDOS LIMINARES

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. P. de M.

CITANDO(A): ESTER PAIM DE MELO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

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: K. P. de M., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA C/C 

PENSÃO ALIMENTICIA E PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante K. P. de M., e 

em desfavor da genitora Ester Paim de Melo. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Ester Paim de Melo, sendo adequada a 

citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), 

para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

 Valcides Ferreira de Assis

 Gestor Judiciário.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 112209 Nr: 3795-12.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GAURDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: A. F. S. C., J. S.

 CITANDO(A): ALESSANDRA FERNANDA SILVA CARDOSO E JANDER 

SILVESTRE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/09/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 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: F. da S. C., A. C. S. C. S., A. V. S. C. S., 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 F. da S. 

C., A. C. S. C. S., A. V. S. C. S, e em desfavor dos genitores Alessandra 

Fernanda Silva Cardoso e Jander Silvestre. DESPACHO: "... considerando 

a impossibilidade de citação pessoal dos requeridos, determino a citação 

por via edital do requerido, durante o prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, 

§2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo 

o rol de testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 111979 Nr: 3625-40.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM AO EXTERIOR 

C/C SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM E 

RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE DE FILHA MENOR

PARTE AUTORA: V. L. S.

PARTE RÉ: G dos R. C.

CITANDO(A): GILSON DOS REIS COELHO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/08/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: S. S. C., vem a presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM AO EXTERIOR C/C 

SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM E 

RENOVAÇÃO DE PASSAPORTE DE FILHA MENOR, a favor da infante S. S. 

C., e em desfavor do genitor Gilson dos Reis Coelho DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC , entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, 

conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, 

para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110677 Nr: 2540-19.2018.811.0063
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ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C BUSCA E 

APREENSÃO C/C GUARDA E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: L. S. R.

CITANDO(A): LEONARDO SILVA RODRIGUES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. M. S. R. dos S., L. V. S. R. dos S. vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C BUSCA E APREENSÃO C/C GUARDA E PEDIDOS 

LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, a favor dos infantes : L. M. S. R. dos S., L. V. S. R. dos S., e em 

desfavor do genitor Leonardo Silva Rodrigues. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do requerido Leonardo Silva Rodrigues, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º 

do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de 

outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110212 Nr: 2160-93.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. A. M. D.

CITANDO(A): JESSYKA ALYNE MACIEL DOURADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2018

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: M. R. D., A. C. D. vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante M. R. D., A. C. D., e em desfavor da 

genitora Jessika Alyne Maciel Dourado. DESPACHO: "... em cumprimento 

ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação 

pessoal da requerida, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110570 Nr: 2448-41.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. B. de S. E L. C. G. de S.

CITANDO(A): JOÃO BOSCO DE SOUZA E LAURA CRISTINA GODOY DE 

SOUZA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. C. G. de S., C. G. de S., vem á presença de Vossa Excelência 

propor á presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos 

infantes L. C. G. de S., C. G. de S, e em desfavor dos genitores Kleiton 

Ribeiro de Abreu. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do 

NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do requerido 

Kleiton Ribeiro de Abreu, sendo adequada a citação por edital, com prazo 

de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do "ECA.". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 1019-9.2008.811.0057

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: andreia fernanda silva iocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:, Márcia Ferreira de Souza - OAB:4410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896/MT, FLÁVIA DE CASTRO STRINGHETA - OAB:8550, José 

Israel de Oliveira - OAB:8150

 Pelo exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração e, 

consequentemente, como permitido pelo artigo 494 do CPC para retificar o 

item 1 da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:

1. Defiro em parte o pedido de penhora formulado em fls. 350/364, tendo 

em vista que os CNPJ´s das filiais informados em fl. 352 constam como 

válidos. Procedo, neste instante, comando de bloqueio do valor atualizado 

da dívida em conta bancária e aplicações financeiras, através do sistema 

BACENJUD, em nome do devedor principal e dos sócios Vagner Ferreira 

Gonçalves e Maria Aparecida Gonçalves (fl. 352). Existindo saldo 

bancário disponível e transferido para a Conta Única do TJMT, proceda-se 

com providências necessárias para a imediata vinculação neste processo 

dos valores transferidos. Constituo como Termo de Penhora o próprio 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Vale destacar que, 

caso a parte credora queira realizar o comando de bloqueio pelos 

sistemas on lines em face das empresas filiais, deve informar os CNPJ 

corretos.

 No demais, mantém-se inalterada a decisão embargada.

 Intimem-se.

Cuiabá-MT, ____de outubro de 2018.

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 20151 Nr: 2619-28.2005.811.0071

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João César Fadul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso César de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Andreo Gancedo Saber 

- OAB:5692, João César Fadul - OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10896/MT

 Vistos.

1. Procedo, neste instante, comando de bloqueio do valor atualizado da 

dívida em conta bancária e aplicações financeiras, através do sistema 

BACENJUD. Existindo saldo bancário disponível e transferido para a Conta 

Única do TJMT, proceda-se com providências necessárias para a imediata 

vinculação neste processo dos valores transferidos. Constituo como 
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Termo de Penhora o próprio Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.

2. Com a resposta dos comandos realizados pelos sistemas eletrônicos, 

estimado em 72 horas, junte-se nos autos.

3.(a) Restando frustrados o comando do BACENJUD e não havendo 

petição das partes, intime-se a parte devedora para que, no prazo 5 dias, 

indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e 

seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC). Esgotado o prazo concedido ao devedor, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos e, caso necessário, 

diligencie junto aos cartórios extrajudiciais em busca de imóveis 

disponíveis para penhora, ou especifique outros bens móveis para 

penhora, sob pena de arquivamento. Não havendo manifestação da parte 

credora, com fulcro no artigo 921, inciso III, § 3º, do CPC, suspenda-se o 

trâmite do feito até a manifestação da parte interessada. Arquive-se 

provisoriamente.

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 16148 Nr: 427-81.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 INTIMO O RECLAMANTE do desarquivamento dos autos, bem como, para 

promover a digitalização do processo no Sistema Projudi (Oficio Circular nº 

390/2013-DAJE), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno ao 

arquivo.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 8989 Nr: 1744-23.2007.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escola Balão Mágico Ltda (CIEP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marise de Fátima Falcão Dias.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Damin - OAB:4719-B, 

Luís Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pela ESCOLA BALÃO 

MÁGICO LTDA (CIEP) em desfavor de MARISE DE FÁTIMA FALCÃO DIAS.

 O exequente afirma que o devedor fora condenado ao pagamento no 

valor de R$ 8.036,34 (oito mil, trinta e seis reais e trinta e quatro 

centavos). Requer a intimação da parte para efetuar o pagamento, sob 

pena de penhora via Bacenjud.

 Por ausência de localização de bens via Bancejud, fora concedido o 

pedido restrição do veículo FIAT UNO CS IE, ano de fabricação 1994, placa 

JYE 7230, fl. 39.

 O DETRAN-MT informou que cumpriu a ordem judicial de efetuar a 

restrição do automóvel, fl. 48.

As partes informam que celebraram acordo, requerendo a homologação, 

fls. 61/62.

 Na data de 15/05/2017, foi proferida sentença homologando o aditamento 

do acordo firmado entre as partes, fl. 63.

 O exequente informa que o devedor efetuou o pagamento integral do 

montante acordado, requerendo a baixa da restrição e o arquivamento do 

feito.

 É o breve Relato.

 Fundamento e Decido.

 Analisando os autos, constato que a pretensão do credor merece 

prosperar, porquanto reconheceu a quitação do débito.

 Posto isso, a extinção do feito é medida que se impõe.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil.

 OFICIE-SE o DETRAN-MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a 

baixa da restrição do veículo FIAT UNO CS IE, ano de fabricação 1994, 

placa JYE 7230, que fora efetivada por determinação deste Juízo, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência descrito do artigo 330 do 

Código Penal.

 Sem condenação em custas e honorários.

Após a baixa da restrição, proceda-se o arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Dr. JÚLIO CÉSAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

 Juiz de direito

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122403 Nr: 3455-08.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecília Alves de Almeida Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Olimpio Medeiros 

Neto - OAB:OAB/MT 12.073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONILTON 

RODRIGUES GONÇALVES, para devolução dos autos nº 

3455-08.2017.811.0062, Protocolo 122403, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39441 Nr: 1116-79.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS & AZEVEDO LTDA - ME, Roni Ferreira 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Cesar de Moraes - 

OAB:16867

 Vistos. (...)Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 

20 DE MARÇO DE 2019, às 15h (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 

da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do 

processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da 

oferta de eventual proposta de transação penal, caso cabível.

(...)DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato REINALDO 

BEZERRA DE SOUZA, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, 

julgando EXTINTA a presente ação penal.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501050-67.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

BRAND E RINALDI TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

CASSIO VIECELI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Cumpra-se integralmente o despacho de id 

10610224.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: 0500598-23.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEMOS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, homologa-se o pedido formulado pelo 

cessionário ALTAIR BALIEIRO Sociedade Individual de Advogados, CNPJ 

N° 15.648.122/0001-66, da cessão de crédito relativo ao 

exequente/cedente DANIEL LEMOS DE ANDRADE nos autos em 

epígrafe.Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão relativa à 

presente decisão homologatória da cessão de crédito a ser encaminhada 

junto com a requisição de pequeno valor e demais documentos referentes 

à cessão ao executado.Observe-se que deverá instruir a requisição a 

documentação relativa às duas cessões. Portanto, após a apresentação 

da Carta de Crédito original ( n° 9.9.090.186-6 em nome de JAIRI DE 

SOUSA PINTO), atente a Secretaria para a remessa de toda a 

documentação necessária.Embora se trate de hipótese de sucessão 

processual na qual se poderia ter a imediata substituição do 

exequente/cedente/substituído, determina-se para fins de controle de 

eventual prevenção que seja acrescido o nome do cessionário ALTAIR 

BALIEIRO Sociedade Individual de Advogados ao polo ativo do sistema 

PJe, com a observação - cessionário.Cumpra-se de acordo como 

Provimento n.º 11/2017.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500013-34.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ENEIDA SEBASTIANA CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado pela Fazenda |Pública Municipal relativo à condenação em 

honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de Recurso 

Inominado.Extrai-se da documentação carreada pela executada que 

subsistem os motivos que autorizaram concessão da gratuidade.Ante o 

exposto, mantém-se a suspensão da exigibilidade do pagamento à 

beneficiária gratuidade da justiça e, por ora, indefere-se o pedido de 

cumprimento de sentença.Arquive-se até que sobrevenha a comprovação 

de modificação no quadro que autorize a cobrança, desde que no período 

permitido (5 anos).Intime-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002474-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 09:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001106-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAIXAO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:00 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 

Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o 

Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

MARINALVA APARECIDA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RUA 

MIRANDA REIS, 441, TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-640 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA 

PROCESSO n. 1001347-41.2018.8.11.0001 Valor da causa: $12,026.01 

ESPÉCIE: [DESCONTOS INDEVIDOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARINALVA APARECIDA 

MARTINS DA SILVA Endereço: Rua Abel Xavier Garcia, Setor Norte, 100, 

Jardim São Gonçalo, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: desconhecido 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:10, , no endereço CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 

275, Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM. Cuiabá-MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 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. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

DESPACHO Numero do Processo: 1001347-41.2018.8.11.0001 

REQUERENTE: MARINALVA APARECIDA MARTINS DA SILVA REQUERIDO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Recebe-se a emenda da inicial. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. 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-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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:40 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) 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 ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002416-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AKIRA MAEDA (REQUERENTE)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 22/01/2019 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: “(...) Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação.Cite-se a(s) pessoa(s) jurídicas de direito público 

demandada(s) com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000770-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA MARIA CALHEIROS DE ALMEIDA REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Deixa-se de receber o recurso inominado 

interposto no Id.1978540 ante a sua deserção.Certifique-se o trânsito em 

julgado.Arquive-se.Intima-sa,Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-91.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BORGES GONZALES (REQUERENTE)

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade.Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença.Após, intime-se a parte autora para, querendo, 

requerer eventual cumprimento de sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002857-26.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DOS REIS BARROS (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc.Rejeita-se o recurso inominado, por sua 

intempestividade.Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado 

da presente sentença.Após, intime-se a parte autora para, querendo, 

requerer eventual cumprimento de sentença. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-84.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO BRAGA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como 

repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, 

quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, 

bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o território nacional, dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão determina-se, em cumprimento à decisão do STJ, que o feito 

aguarde em Secretaria a comunicação acerca da modificação da ordem 

de suspensão determinada por aquela Corte Superior.Ressalva-se que, 

embora conste pedido de tutela de urgência, não se vislumbra risco que 

autorize apreciação imediata haja vista que a repercussão é 

eminentemente econômica, portanto, passível de resolução após a 

revogação do sobrestamento determinado pelo STJ.Aguarde-se em 

Secretaria no lote de processos suspensos por força de decisão 

proferida por Tribunal Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva,Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009819-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1009819-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, bem como tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002479-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002479-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por quantia certa oposta em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, que se amolda ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, 

da Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 910, caput, do CPC/2015. Opostos os 

embargos e certificada sua tempestividade, intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504217-24.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR SPILLER MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a Citação e 

Intimação da requerida para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:20 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Intime-se as partes. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002472-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (ADVOGADO(A))

I G RAMOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002472-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: I G RAMOS - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE LIMINAR que I G 

RAMOS – ME promove em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

consta pedido de liminar no sentido de “determinar que o réu se abstenha 

de exigir o pagamento do ICMS e da multa arbitrados no Termo de 

Apreensão de Deposito N° 1129464-5, datando de 11/04/2017;”. 

Argumenta, em síntese, que é empresa que tem por objeto social o 

comércio atacadista e distribuição de pães, bolos e similares, e está 

sofrendo cobrança de multa tributária quanto à incidência do ICMS 

arbitrado no Termo de Apreensão de Deposito n° 1129464-5, relativo à 

apreensão de 1.258 unidades de caixas plásticas, devido a não 

apresentação de nota fiscal relativa à operação de transporte. Sustenta 

que as caixas não constituem objeto que possua valor econômico 

tributável, haja vista que são utilizadas apenas para o transporte 

interestadual da mercadoria, a qual não pode sofrer avarias. É o breve 

relato. O artigo 3° da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá de 
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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. O Capítulo XV, Seção III, Artigo 82 do 

Regulamento do ICMS/2014 do Estado de Mato Grosso preceitua que: Art. 

82 Saída (cf. Convênio ICMS 88/91 e Alterações): I – de vasilhames, 

recipientes e embalagens, inclusive sacaria, quando não cobrados do 

destinatário ou não computados no valor das mercadorias que 

acondicionem e desde que devam retornar ao estabelecimento remetente 

ou outro do mesmo titular; II – de vasilhames, recipientes e embalagens, 

inclusive sacaria, em retorno ao estabelecimento remetente ou a outro do 

mesmo titular ou a depósito em seu nome; §1° Na hipótese do inciso II do 

caput deste artigo, o trânsito será acobertado por via adicional da Nota 

Fiscal relativa à operação de que trata o inciso I, também do caput deste 

preceito, ou pelo DANFE corresponde à Nota Fiscal Eletrônica de entrada, 

referente ao retorno. Desse modo, incumbe à fiscalização o controle da 

entrada e saída de mercadorias no Estado de Mato Grosso, inclusive de 

mercadoria não destinada a comercialização, em decorrência da 

necessária a apresentação de Nota Fiscal relativa à operação de 

transporte de mercadorias isenta de ICMS, como relata o §1° do artigo 82 

do Regulamento do ICMS/2014 do Estado de Mato Grosso. Vê-se que a 

autuação se deu exclusivamente em razão da ausência da nota fiscal de 

trânsito do vasilhame, aparentemente em descompasso com a 

determinação contida na normatização de regência. Portanto, em que pese 

à argumentação da parte autora, não se identifica, de plano, a 

probabilidade do direito que possa autorizar o deferimento da tutela 

provisória, sem ouvir a parte contrária. Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido tutela de urgência. Consulta ao sistema PJe indica que as custas 

referente a condenação pela contumácia em processo anteriormente 

distribuído (1019159-10.2017.8.11.0001) foram devidamente quitadas. 

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 nos sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001714-65.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI (ADVOGADO(A))

ORDALINA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001714-65.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ORDALINA DE SOUZA MELO 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, IBFC - INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO Vistos, etc. A parte autora 

realizou a distribuição da ação sem a petição inicial. Devidamente intimada 

para regularizar a ação, quedou-se inerte. Ante o exposto, julga-se extinto 

o processo por ausência de pressuposto processual objetivo de 

constituição e desenvolvimento válido (petição inicial – art. 319 do 

CPC/15), na forma do artigo 485, inciso IV do CPC/15. Intime-se. Transitada 

em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO

 Tipo de Ação: Pedido de Providências->procedimentos Administrativos

Número: 1262-66.2018.811.0003 CÓDIGO 888851

Parte(s)

 Requerente: Diretoria do Foro

Requerente: Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso

Interessado: O Espólio de Deográcia Magalhães de Queiroz

Gabriel Burjaili de Oliveira – OAB/SP 247.968

Interessado: Espólio de Odilon João de Souza Filho e Espólio de Jaci de 

Magalhães Souza

Nancy Gombossy de Melo Franco – OAB/SP 185.048

DECISÃO: VISTO EM CORREIÇÃO. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado mediante o recebimento de cópia integral da denúncia P. A nº. 

Cia 156305-39.2017.811.000, protocolada na CGJ para apuração da 

suposta irregularidade da atuação do 3º Tabelionato de Notas e Registro 

de Títulos e Documentos de Rondonópolis, pela lavratura Escritura de 

Compra e Venda de Imóvel com indício de falsidade. (...) Na hipótese, os 

atos apontados para serem objeto de apuração de regularidade foram 

praticados no período em que o Cartório do Terceiro Tabelionato estava 

sob a gestão do Sr. Claudio Xavier de Lima e sua Substituta/sucessora 

interina Tereza de Lurdes Garcia Xavier, esta destituída do cargo no mês 

de março do corrente ano e aquele já falecido. Assim, como a nova tabeliã 

interina Fabiana Albues Maciel assumiu o cargo recentemente e diante de 

suas afirmações de não ter conhecimento sobre os fatos noticiados neste 

feito, não se configura viável a continuidade do procedimento, já que nada 

acrescentaria para esclarecimento do caso, o que já é objeto de 

investigação, consoante se verifica às fls. 09/13 deste procedimento. 

Além do mais, para a apuração da regularidade dos atos, necessário se 

faz o contraditório de todos os envolvidos e produção de provas, 

havendo, portanto, necessidade de dilação probatória, o que é 

incompatível, via de regra, no procedimento administrativo. Com essas 

considerações, DETERMINO o arquivamento do presente pedido de 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS - uiz de Direito e Diretor do Foro.

INTIMAÇÃO

 Tipo de Ação: Pedido de Providências->procedimentos Administrativos

Número: 1262-66.2018.811.0003 – CÓDIGO 888851

Parte(s)

 Requerente: Diretoria do Foro

Requerente: Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso

Interessado: O Espólio de Deográcia Magalhães de Queiroz

Gabriel Burjaili de Oliveira – OAB/SP 247.968

Interessado: Espólio de Odilon João de Souza Filho e Espólio de Jaci de 

Magalhães Souza

Nancy Gombossy de Melo Franco – OAB/SP 185.048

Despacho/Decisão: VISTO. Trata-se de petição apresentada pelo Espolio 

de Odilon João de Souza Filho e de Jaci de Magalhães Souza nos mesmos 

termos deste Pedido de Providências instaurado mediante o recebimento 

de cópia integral da denúncia P. A nº. Cia 156305-39.2017.811.000, 

protocolada na CGJ para apuração da suposta irregularidade da atuação 

do 3º Tabelionato de Notas e Registro de Títulos e Documentos de 

Rondonópolis, pela lavratura Escritura de Compra e Venda de Imóvel com 

indício de falsidade. Às fls. 54 este juízo já proferiu decisão em relação a 

matéria questionada nestes autos, assim, cumpra-se integralmente a 

decisão deste juízo cientificando a Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso e intimando eventuais interessados. Cumpra-se. Francisco 

Rogério Barros-Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 876945 Nr: 9162-37.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MENDES MIRANDA DE 

BRITO - OAB:20.189-A, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - 

OAB:20.191-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo, em razão do Capítulo 1, Disposições Iniciais da Instrução 

Normativa 02/2001 – versão 03, item 1.3, intimando a parta autora para 

que apresente nos autos a relação de todos os sócios contidos no 

contrato social, com data de nascimento, CPF e endereço eletrônico da 

empresa, para cumprimento das formalidades normativas reativas ao 
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procedimento de restituição estabelecido pela Receita Federal.

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira 9649

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 893762 Nr: 3057-10.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, visando assim reduzir o retardamento 

da marcha procedimental, em cumprimento a Ordem de Serviço 01/2009 e 

conforme disposto no artigo 152 do Código de Processo Civil, impulsiono 

este processo, em razão do Capítulo 1, Disposições Iniciais da Instrução 

Normativa 02/2001 – versão 03, item 1.3, intimando a parta autora para 

que apresente nos autos a relação de todos os sócios contidos no 

contrato social, com data de nascimento, CPF e endereço eletrônico da 

empresa, para cumprimento das formalidades normativas reativas ao 

procedimento de restituição estabelecido pela Receita Federal.

Mauro Sérgio Pereira de Oliveira-9649

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009509-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIAN BERNO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009509-19/2018 Ação: Cobrança Autor: Itau Unibanco S/A. Ré: 

Luciana Marian Berno. Vistos, etc. ITAU UNIBANCO S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de LUCIANA MARIAN BERNO, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as 

custas e taxas, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 17 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009655-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BARBOSA BORBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009655-60/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Rosangela Barbosa Borba. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. ROSANGELA BARBOSA BORBA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela 

provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil: a) 

acostando, novamente, aos autos os documentos de (fls. 19/28 - ID 

15970686 a ID 15970686), eis que ilegíveis (manchados); b) carreando 

aos autos comprovante/extrato de quitação dos débitos (anual) emitido 

pela parte ré, a fim de que a parte autora comprove que se encontra 

adimplente com as faturas regulares emitidas pela ré, nos termos do artigo 

320 do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009488-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO GUILHERME DE SOUZA BRUNO FILHO (RÉU)

Márcio Leandro (RÉU)

LUZINETE FRAGA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009488-43/2018 Ação: Imissão na Posse Autora: Associação de 

Poupança e Empréstimo Poupex. Réu: Márcio Leandro. Vistos, etc. 

ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Imissão na 

Posse” em desfavor de MÁRCIO LEANDRO, com qualificação nos autos, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) carreando a petição 

inicial, eis que ausente nos autos, nos termos do art. 319 do Código de 

Processo Civil; b) recolhendo as custas e taxas, bem como, comprovando 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009525-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

DIVINO EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009525-70/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Divino 

Evangelista da Silva. Réu: Banco Agiplan S/A. Vistos, etc. DIVINO 

EVANGELISTA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato e Restituição de 

Valores c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de BANCO 

AGIPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, 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), eis que o autor informa ser 

aposentado e os documentos de (fl.12 ; fls. 24/27 – correspondência ID 

15913918, fl.02; ID 15913934 a 15914141) são insuficientes a formação 

do convencimento deste magistrado, cumprindo integralmente o disposto 
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no artigo 320 do Código de Processo Civil (art.98, CPC); b) juntando aos 

autos o comprovante de endereço atualizado no qual o autor figure como 

titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado 

de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; c) 

carreando aos autos, contrato de empréstimo entabulado entre as partes, 

eis que indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320 

do Código de Processo Civil; d) acostando, novamente, aos autos os 

extratos de (fl.19 – correspondência ID 15913926), eis que o extrato 

referente ao mês de junho é ilegível (cortado). Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 18 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009571-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LGD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

ANDERSON ALVES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009571-59/2018 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: LGD 

Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. Executado: Big Bag Brasil 

Embalagens Ltda. Vistos, etc. LGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia Certa” em desfavor 

de BIG BAG EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, 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) carreandos, novamente, os documentos de (fls. 72/74 – 

correspondência ID 15930734, fls.01/03), eis que os constantes nos autos 

são ilegíveis (cortados/machados), impossibilitando a identificação da data 

e/ou número da nota fiscal (art. 320, CPC); b) recolhendo as custas e 

taxas, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de outubro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009535-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TRAJANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009535-17/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Flavio Trajano da Silva. Vistos, etc. 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de FLAVIO TRAJANO 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: Intime-se a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil: a) trazendo aos autos documentos 

comprobatórios da mora da ré, uma vez que o documento de (fl.23 – 

correspondência ID 15919591, fl.02) não se presta para tanto, nos termos 

do art.320 do CPC e §2º do art. 2º e art. 3º, ambos do Decreto-Lei 

nº911/69; b) acostando, novamente, aos autos os documentos de 

(fls.16/17 – correspondência ID 15919389, fls.04/05), eis que ilegíveis 

(turvo). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 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.: 700535 Nr: 8506-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal trazer aos 

autos o valor atualizado do crédito a que faz jus, para expedição de 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724035 Nr: 5026-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V S C COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, 

BANCO FINASA S/A, VALDECIR LUIZ COLLE, KELI SILVA PANIAGOA 

COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de fl. 199

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 751018 Nr: 8293-79.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH BATISTA PEREIRA, ALEXANDRO PEREIRA DOS 

SANTOS, ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, ANGELA APARECIDA 

SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICAMPO COOPERATIVA DE TRABALHO 

DOS PROFISSIONAIS DE AGRONOMIA LTDA, ALFA RENT A CAR, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA, MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO 

CAMPOS DE PAULA - OAB:7561/MT, IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, JULIANA COPETTI - OAB:OAB/MT 15.746-B, MARCIO 

LUIS PIRATELLI - OAB:OAB/PR 19.980, PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B, TATIANI PINTO DE LARA - OAB:19.497-MT

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a contestação de fls. 349/474

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413727 Nr: 9402-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE TEREZINHA CASTRO BRUM, ARTUR 

VITORIO SAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872/0

 Da avogada da autora, para no prazo de (5), informe se ainda possui 

interesse no prosseguimento do feito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 812228 Nr: 175-46.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO FERNANDES DE SOUZA, MARCIA 

SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 175-46.2016

Ação: Adjudicação Compulsória

Autor: Alexandre Soletti

Réus: Ariovaldo Fernandes de Souza e Outra

 Vistos, etc...

 Alexandre Soletti, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor de Ariovaldo Fernandes de Souza e Marcia Soares 

Fernandes, com qualificação nos autos.

 Devidamente citados, ofereceram contestação. Sobre a contestação, 

manifestou o autor. Foi determinada a especificação das provas, vindo-me 

os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Defiro a prova oral requerida pelas partes (fl.13 e 122).

 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 20 de março de 

2019, às 14:00 horas.

 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, 17/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823051 Nr: 4015-64.2016.811.0003

 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: ALI MOHAMAD DARWICHE, ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BAPTISTA CARDOSO ITABERAI ME, 

JOAO BAPTISTA CARDOSO, NATAL LUIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:OAB RS 80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641

 .Defiro a prova oral requerida pelas partes (fl.220v e 227).Quanto ao 

pedido de expedição de ofício junto à empresa de energia elétrica (fl.227), 

é diligência que cabe à parte e não ao Poder Judiciário.Ao derradeiro, não 

vejo nenhum elemento plausível para atender o pedido constante de 

(fl.232, item ‘c’).Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 21 

de março de 2019, às 14:00 horas.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-seRoo-Mt, 

17/outubro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383319 Nr: 11482-46.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 Intimação da advogada do exequente para no prazo legal comprovar nos 

autos a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737565 Nr: 393-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 92

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412835 Nr: 8712-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CAMARGO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. MAGALHÃES - RONDOLETRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Intima-se a parte autora a requerer o que de direito, dando 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804243 Nr: 16003-19.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO, 

ANORINA DOS SANTOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar sobre 

petição do perito e apresentarcópia de prontuário médico (fl.156)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731436 Nr: 11838-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIO TODESCATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DIAS DE SOUZA ME, LEONICE DIAS 

DE SOUZA, JUSSANIA REIS FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:7045-B/MT, GUILHERME HENRIQUE PESTANA - OAB:OAB/MT 

16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758/MT, TANARA 

MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo de Souza Pinto. - 

OAB:13.689
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 Do advogado da parte interessada para, no prazo legal, manifestar 

quanto ao fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727510 Nr: 8384-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI CRISTINA LONARDONI BIDOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8384-09.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Rosemberg Ramalho de Oliveira.

Executada: Roseli Cristina Lonardoni Bidoia.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.68), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 02 de agosto de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808076 Nr: 17367-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIMMI ANTHONI SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da exequente, para que, no prazo de 5 (cinco)dias, requeira 

o que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776002 Nr: 4624-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE 

MINAS-COTEMINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 Do advogado da parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto em fls. 

176/182

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 871861 Nr: 7236-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR ANTONIO TOSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:OAB-SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:OAB/SP 

31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro Vila Rica na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009517-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GONCALVES FERRAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009517-93/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. Réu: Gilson Gonçalves Ferraz. Vistos, 

etc. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de GILSON GONÇALVES FERRAZ, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 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. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 18 de 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009621-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009621-85/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Marcos dos Santos. Ré: Via Varejo S/A. Vistos, etc. MARCOS DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 
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VIA VAREJO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em 

análise aos autos observa-se que a parte autora reside em Pedra Preta – 

MT, conforme se verifica às (fl.34 - correspondência ID 15954753; fl.36 – 

ID 15954778) dos autos. É sabido que em princípio, em se tratando de 

competência territorial, de natureza relativa, descabe a declaração, de 

ofício, de incompetência do juízo, com consequente declinação, nos 

termos da Súmula nº 33 do STJ. Contudo, o objetivo da referida súmula, 

bem assim das regras processuais acerca da competência relativa, é 

facilitar o acesso da parte lesada ao Poder Judiciário. Evita-se, dessa 

forma, que o Juiz, de ofício, e sem mesmo saber do interesse da parte ex 

adversa na propositura do feito em seu domicílio, decline a competência 

para outro juízo, que, em muitos casos, não traz qualquer benefício às 

partes, senão ao próprio Magistrado que se verá livre de mais um 

processo em sua jurisdição. No entanto, essa faculdade não pode ser 

utilizada como forma de o autor buscar, dentre as inúmeras Comarcas do 

Brasil, aquela cujos precedentes lhe pareçam mais favoráveis, por 

exemplo. Ou mesmo, para buscar outras facilidades. Ora, não se pode 

cogitar que a parte eleja a comarca onde deseja ver tramitar seu processo 

quando não existe, na relação jurídica de direito material, nenhuma razão 

para que a ação seja ajuizada nesta Comarca, sob pena de se validar a 

tentativa de burla ao princípio do Juiz Natural. Assim, haja vista a 

incompetência deste Juízo e com vistas a facilitar o acesso do autor à 

Justiça, remetam-se os autos à Comarca de Pedra Preta – MT (domicílio da 

parte autora). Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 18 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: 1000829-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DE SOUZA SANTOS MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000829-79/2017 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco S/A. 

Executada: Marcilene de Souza Santos Moura. 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.68 – correspondência ID 

14325452), 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, 17 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: 1005754-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005754-21/2017 Ação: Execução Exequente: B.A. Comércio de 

Madeira Ltda. Executada: Dayane Dias Luzini. 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.45 – correspondência ID 

13836310), 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, 17 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: 1004559-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINHA SIRLEI CARAMORI CORDOVA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA A. C. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004559-35/2016 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco S/A. 

Executadas: Transportadora A.C. Ltda Me e Outra. 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.57 – correspondência 

ID 13998766), 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, 17 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002486-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002486-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008777-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

ANDRESSA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008777-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JESSICA TEIXEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

ANDRESSA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008777-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

ANDRESSA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

PARA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001022-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIRA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSENETE FONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSENETE FONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 790263 Nr: 10335-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO RODRIGUES PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 65.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812696 Nr: 390-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO 

VALDECI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl.105.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 9678-58.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ZENAIDE BATISTA, MASSA 

FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO QUEIMA LTDA, EDMILSON 

PAULISTA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 179.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 788108 Nr: 9476-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 90

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 281428 Nr: 4863-76.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ermiro Ghisleni Rosa - 

OAB:5.198/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 192.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 420895 Nr: 3169-91.2009.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA 

MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, HELIO ROBERTO PICHIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos.

Compulsando detidamente o presente feito, observo que neste feito não 

houve recurso de apelação interposto haja vista a ocorrência de trânsito 

em julgado (fl. 175), razão pela qual determino a intimação da parte autora 

para proceder com o recolhimento das custas e depesas processuais, no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 427654 Nr: 9865-46.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente, diante da inexistência de bens em nome do executado, 

requereu o arquivamento do feito, nos moldes do artigo 921, §2º e §3º, do 

Código de Processo Civil (fls. 99/100).

Diante disso, 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, §2º, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 715843 Nr: 11167-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN ZANIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado às fls. 77.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 720508 Nr: 1551-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO OLMIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 117.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 726228 Nr: 7172-50.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:OABMT 15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do presente feito formulado à fl. 85.

Int.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 
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de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 451913 Nr: 7092-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁ DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

À fl. 163/167, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 163/167.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em relação ao 

débito devido pela parte exequente Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - SICREDI SUL.

II - Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos 

autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil, com relação aos 

honorários advocatícios tendo como exequente Duilio Piato Junior.

Intime-se o devedor efetuar o pagamento da dívida referente aos 

honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 408432 Nr: 4090-84.2008.811.0003

 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: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, ajuizaram ação em face 

ação de busca e apreensão Luciano de Carvalho Silva, qualificados nos 

autos.

À fl. 84 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém foi localizada no endereço 

declinado nos autos e não manifestou nos autos (fl. 85v).

É o relatório. Decido.

Verifico que a parte autora mesmo intimada em seu endereço quedou-se 

inerte não manifestando nos autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 390556 Nr: 4155-16.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSE KULEVICZ, STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP, 

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE APARECIDA KULEVICZ - 

OAB:MT 20.576-0, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ricardo José Kulevicz e outra ajuizaram ação de indenização por danos 

morais em face Serve Bem Supermercado Ltda EPP, qualificados nos 

autos.

À fl. 182 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 184v).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 408546 Nr: 4254-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JOSE CALDEIRA, ZILMA DE 

LACERDA, CLEVERSON DA SILVA PINTO, LEANDRO GOMES DE 

LACERDA, RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DOS SANTOS, 

ALESSANDRO BARBOSA PAISLANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Geraldo Roberto Pesce ajuizou ação de execução em desfavor de Cleiton 

José Caldeira e outros, qualificados nos autos.

À fl. 126, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 126.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Procedam-se as baixas no SPC e SERASA referente a divida em questão.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 721863 Nr: 2885-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos.

Itaú Unibanco S/A., ajuizou ação de execução em desfavor de Fernando 

Doeth, qualificados nos autos.

À fl. 122, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação pugnada 

nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente à fl. 122.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 413940 Nr: 9571-28.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT13242-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

Dr. ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES , OAB 10083/MT, para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que 

se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, conforme 

artigo 196 do Código de Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, 

item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 423747 Nr: 5986-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIR FERREIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

Dr. ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES , OAB 10083/MT, para no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em cartório os autos que 

se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão, conforme 

artigo 196 do Código de Processo Civil, e ainda, ao Capítulo 2, Seção 10, 

item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 703090 Nr: 11068-72.2011.811.0003

 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: ANICE CANURI PAULINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON ROSA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16058/MT

 Vistos.

Anice Canuri Paulina Pimenta ajuizou ação de indenização por danos 

morais em face Adenilton Rosa Sampaio, qualificados nos autos.

À fl. 101 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 99).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 737722 Nr: 494-82.2014.811.0003

 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: NILSON FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nilson Falco ajuizou ação de indenização por danos morais em face 

Lucilene Maria de Oliveira, qualificados nos autos.

À fl. 68 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 72).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 730598 Nr: 11166-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA PIRES, RENATO DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277

 Vistos.

Cleia Pires e outro ajuizaram ação declaratória de extinção de obrigação 

c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada em face 

BV Financeira S/A, qualificados nos autos.

À fl. 253 foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém não foi localizada no 

endereço declinado nos autos (fl. 257 e 258).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora somente não foi intimada pessoalmente 

por não haver mantido o juízo informado sobre seu paradeiro.
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Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 93710 Nr: 5268-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIVALE CONC.E RACOES VALE DO 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:14542-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BRF – Brasil Foods S/A., ajuizou ação de execução por quantia certa em 

face Cotrivale Conc. e Rações Vale do Araguaia Ltda., qualificados nos 

autos.

À fl. 116, foi expedida a intimação que a parte autora para dar devido 

impulsionamento no feito, deixando o prazo transcorrer sem manifestação 

nos autos.

Foi tentada a intimação pessoal via AR, porém mesmo intimada não se 

manifestou (fl. 117).

É o relatório. Decido.

Verifico dos autos que a autora mesmo intimada pessoalmente quedou-se 

inerte, bem como devidamente intimado o patrono não se manifestou nos 

autos.

Desta forma, concluo que a parte autora abandonou a causa por mais de 

30 (trinta) dias, deixando de promover diligência que lhe competia.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 816885 Nr: 1869-50.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO dos procuradores das partes da r. Sentença de fls. 123/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 387639 Nr: 1337-91.2007.811.0003

 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: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCIANO ENDRIGO WATTHIER, 

SILVONEI COELHO GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para MANIFESTAR acerca das 

certidões de fls. 151 e 152, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65809 Nr: 877-22.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ROSA ANNA ALIPERTI 

MAMMANA, ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, MARCELO ALIPERTI 

MAMMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 17449-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida para RETIRAR o Ofício 

425/2018 para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 402050 Nr: 15562-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDE AIMI, CELSO HILDEBRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimação do procurador da parte executada para que esclareça a petição 

de fls 127, no tocante ao total de àrea oferecida a penhora, se é 

260hectares ou vinte hectares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 743951 Nr: 4346-17.2014.811.0003

 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: POLIANA LUCAS GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108654 MG, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Vistos e examinados. Recebo o presente feito no rito ordinário, não 

havendo qualquer prejuízo para a parte requerente, ao revés, lhe será 

favorável, na medida em que possibilitará a defesa de forma mais ampla, 

não havendo qualquer afronta ao Código de Processo Civil. Ademais, além 

de não trazer qualquer prejuízo ao requerente é mais amplo e permite 

maior instrução processual e oportunidade de produção de provas, em 

atenção aos princípios da efetiva e completa prestação da tutela 

jurisdicional e, consequentemente, da segurança jurídica que deve se 

fazer presente na solução de todos e quaisquer conflitos, bem como da 

ampla defesa e do contraditório. Aliás, a respeito do poder instrutório do 

julgador, é a oportuna lição de Antônio Carlos Marcato , in verbis: "O 

aumento do poder instrutório do julgador, na verdade não favorece 

qualquer das partes. Apenas proporciona apuração mais completa dos 

fatos, permitindo que as normas de direito material sejam atuadas 

corretamente. E tem mais: não seria parcial o juiz que, tendo conhecimento 

de que a produção de determinada prova possibilitará o esclarecimento de 

um fato obscuro, deixe de fazê-lo e, com tal atitude, acabe beneficiando a 

parte que não tem razão? Para ele não deve importar que vença o autor 

ou o réu. Importa, porém que saia vitorioso aquele que efetivamente tenha 

razão, ou seja, aquele cuja situação da vida esteja protegida pela norma 

de direito material, pois somente assim pode-se falar que a atividade 

jurisdicional realizou plenamente a sua função."( In Código de Processo 

Civil Interpretado. Editora Atlas, 2004, pág. 363) Contudo, caso se 

convença o juiz da documentação acostada nos autos, nada impede o 

julgamento antecipado. Assim, cite-se a parte contrária para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, consignadas as advertências dos 
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artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008853-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO SILVA CARLESSO (REQUERENTE)

RICARDO SILVA BAVARESCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1008853-62/2018 Vistos. Trata-se de uma ação de Medida 

Cautelar com Pedido de Liminar para Suspender / Cancelar Leilão de 

Imóvel, sobrevindo pedido de tutela de urgência, que Marcelo Silva 

Carlesso e Daiane de Freitas Santos, move em desfavor de Banco Itaú 

S/A e Renac-Recuperadora Nacional de Crédito Ltda., devidamente 

qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. 

Aduz os autores que firmaram com a primeira requerida um Contrato 

Particular de Compra e Venda, sob o nº10131992407, conforme às 

(fls.60/73 – ID 15746302), cujo objeto fora o financiamento de imóvel 

residencial, no valor de R$ 162.750,00 (cento e sessenta e dois mil e 

setecentos e cinquenta reais), a época, sendo dividido em 274 (duzentas 

e setenta e quatro) parcelas decrescentes no valor aproximado de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mais juros registrado sob a matrícula 

de nº 16.909. Afirma também, que pactuaram a forma de pagamento do 

referido financiamento, em Débito em Conta que o primeiro requerente 

configura titularidade. Que, adimplira com as parcelas no período entre 

09.02.2015 a 09.02.2017, e todas foram devidamente debitadas pela parte 

requerida. Porém, passaram por algumas dificuldades financeiras que os 

impossibilitaram de efetuar o pagamento das outras parcelas. Ademais, 

alega, veementemente, que recorreram junto ao Procon para quitação das 

referidas parcelas em atraso, conforme os documentos acostados em 

(fls.26/31 e fls.54/55 – ID 15745404 ao ID 15745413 e ID 15745632), o que 

fora negado pela parte ré. Alega que recebeu uma proposta para 

pagamento das 16 (dezesseis) parcelas em atraso, pelo valor a vista de 

R$ 44.510,30 (quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais e trinta 

centavos), consoante o documento de (fls.36/37 – ID 15745627), condição 

inviável aos autores. Por derradeiro, apreensivos com o risco da potencial 

perda do imóvel, os autores requerem em sede de tutela provisória de 

urgência, compelir a demandada a abster-se da realização do LEILÃO, 

referente ao seguinte ao imóvel descrito e caracterizado na exordial, 

disponível para venda até o dia 18/10/2018, ou, alternativamente, sustar 

os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizada, bem como o depósito 

do valor das parcelas já vencidas e as que vierem à vencer em juízo, até 

que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal. É o 

relato. Decido. Considerando o item ‘1’ de (fl.19 – ID 15745125, fl.16) e 

documentos acostados à (fl.25 - ID 15745394), defiro o benefício da 

Justiça Gratuita, com fulcro no artigo 98 do Código Processual Civil. O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se 

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de 

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, 

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Assim, forçoso concluir 

que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento 

final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer 

em prejulgamento do feito. A tutela de urgência será concedida quando 

demonstrado os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam, quando tiver evidenciado a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou resultado útil do processo, in verbis: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Da análise dos elementos contidos nessa fase de cognição não 

exauriente, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora, no 

caso, já que a mesma informa que está inadimplente com a ré, o que em 

tese autoriza autoriza o leilão extrajudicial. De outro norte, há que se 

destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência 

(antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no 

caso em tela (art. 300, CPC). Assim, conforme se depreende da ação 

proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre 

dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, 

tendo em vista o inadimplemento das parcelas referentes ao 

financiamento, como resta evidenciado nos autos. Bem como pelo fato de 

que a superveniência das condições econômicas da parte não afastar as 

condições do contrato. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO. - Nos termos do 

artigo 300, do CPC/2015, para a concessão da tutela provisória de 

urgência devem estar presentes elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. - Ausentes os requisitos estabelecidos no referido artigo, age 

com acerto o Juiz ao deferir a tutela provisória de urgência.” (TJ-MG - AI: 

10000170375109001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/10/2017). Por fim, entendo que o caso em tela não preenche os 

requisitos da tutela provisória de urgência, eis que não configurado nos 

autos a probabilidade do direito invocado pela parte autora, nem mesmo 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo, pois, 

outro caminho a ser trilhado que não o desacolhimento do pleito autoral no 

atual estado processual (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir 

o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste 

juízo. Deste norte, intima-se a parte autora para que, no prazo de (05) 

cinco dias altere o valor da causa, nos moldes do artigo 319, V do Código 

de Processo Civil. Em conformidade com o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 22 de janeiro de 2019, às 10:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos de Cidadania (CEJUSC). Cite-se, em conformidade 

aos termos dos artigos 306 do Código de Processo Civil. Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado do prazo para contestar, bem como o que 

adverte os artigos 307 do Código de Processo Civil. Em seguida, 

certifique-se a tempestividade e dê vistas à parte autora para impugnar, 

querendo. Após, venham-me conclusos. Intima-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 18 de outubro de 2018. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007688-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial 

Eletrônico nº 1007688-77/2018 Vistos. Trata-se de uma Ação de Despejo 

por Denúncia Vazia, sobrevindo pedido de liminar, que Elizete Martins de 

Figueiredo, Luciana Martins de Figueiredo, Luciana Martins de Figueiredo, 

Flavia Martins de Figueiredo e João Paulo Valente de Figueiredo, move em 
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desfavor de Restaurante Pantanal Grelhados Ltda – Me., devidamente 

qualificados nos autos. Distribuída à ação, vieram-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora que em 06.03.2012 celebrou contrato de Locação de 

Imóvel não Residencial, tendo por objeto a locação do Imóvel localizado na 

Avenida Lions Internacional, n.º 995, Vila Aurora I, Rondonópolis/MT, CEP 

78.740 -046, com área aproximada de 1.500m², dentro da área maior 

descrita, caracterizada e individualizada na matrícula imobiliária n.º 47.918, 

do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, com prazo de 60 

(sessenta) meses, encerrando-se em 06 de março de 2017, de acordo 

com às (fls.31/45 – ID 15279594). Alegando, que até a presente data a 

locatária permanece no imóvel, em face de prorrogação do mesmo por 

prazo indeterminado. Desta forma, os autores promoveram a denúncia 

vazia, notificando a parte ré em 12.07.2018, para a desocupação do 

imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o documento de (fls.46/48 – 

ID 15279598). Transcorrido o prazo em 12.08.2018, tendo em vista a não 

desocupação voluntária do imóvel, os autores pugnam em sede de liminar 

para, desocupação da área locada no prazo de quinze (15) dias. É o 

relato. Decido. O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. A 

tutela de urgência será concedida quando demonstrado os requisitos 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, quando 

tiver evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado 

útil do processo, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise do 

pedido liminar, observo que, muito embora seja possível o oferecimento da 

denúncia vazia a qualquer momento depois de findado o contrato, 

contudo, nesse Juízo efêmero, de cognição não exauriente, não vislumbro 

o periculum in mora, para deferir o pedido de liminar contido na peça 

vestibular, já que o contrato se findou em 06 de março de 2017, e o 

ingresso da presente ação se deu em 11.09.2018, ou seja, mais de um 

ano após o seu fim. Assim, em sede de tutela de urgência entendo ser 

temerário, nesse momento, diante da ausência de contraditório e ampla 

defesa, o despejo da parte liminarmente, uma vez que como já dito a 

prorrogação automática ocorreu há mais de uma ano, o que, ao meu 

sentir, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

requisito indispensável ao deferimento do pedido. Desse modo, conforme 

se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela 

contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2019, às 

11h00min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intima-se. Cumpra-se. Rondonópolis - MT, 18 de outubro 

de 2018. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005040-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DOS ANJOS COELHO (AUTOR(A))

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005040-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. A presente 

ação tem por objeto a Reintegração de Posse do imóvel situado na Rua 

Engenheiro Rubens, Lote 02, Quadra 13, Bairro Três Poderes, nesta 

cidade. Observa-se da leitura da petição inicial, que o autor não indicou os 

fundamentos jurídicos de sua pretensão. O artigo 319, III, do CPC 

estabelece, de maneira clara e expressa, que a petição inicial deverá 

indicar os fundamentos jurídicos do pedido, o qual constitui causa de pedir 

de fato e de direito da ação. Assim, com o fito de evitar a extinção 

prematura do feito, no tocante a decisão surpresa e com base nos termos 

do artigo 10, do CPC, intime o autor na pessoa da patrona constituída nos 

autos, para indicar na petição inicial os fundamentos jurídicos do pedido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

II, do CPC). Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007596-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

R M PEREIRA CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

 

Código Processo nº. 1007596-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que houve a alteração do valor da causa, proceda a Sra. 

Gestora as retificações necessárias junto ao Sistema PJE. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para juntar aos autos o 

comprovante de recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena 

de extinção. Cumpra. Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009594-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (RÉU)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009594-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

18 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.: 765565 Nr: 94-34.2015.811.0003

 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): ISABEL CRISTINA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797521 Nr: 13307-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MILHOMEM DE BRITO - ME, WILLIAM 

MILHOMEN DE BRITO, WILLIAM MILHOMEN DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA JULIANA LEITE DA 

SILVA - OAB:22436

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282092 Nr: 5507-19.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKIRRONY MENDES NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON RICHTIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO 

JUDICIAL PARA PROTESTO, BEM COMO, PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, INDICANDO OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 323205 Nr: 8522-25.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORGES FARIA & FRANCA BORGES, CELIO BORGES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Intimação da Dra. JANAINA DE FRANÇA BORGES - OAB:18745/B MT, 

para retirar a petição de fl. 121/138, que foi desentranhada e se encontra 

na contra capa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731079 Nr: 11568-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JANETE VIEIRA LIMA 

GONCALVES, ROSIMEIRE GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA 

BONATTI - OAB:9644/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 547/551, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401531 Nr: 15050-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIMILTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820143 Nr: 3009-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 401531 Nr: 15050-36.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIMILTON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750475 Nr: 7993-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE DE ABREU FAGUNDES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VVIANE MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731544 Nr: 11927-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARIOLANDO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA -ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA DE FLS. 331/337, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799401 Nr: 14093-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE LIMA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 442189 Nr: 10857-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENELSE KARLA KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 415714 Nr: 11405-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA HAIDAR ARBID - 

OAB:12.388/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710870 Nr: 5858-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI BRISOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEIXOTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709616 Nr: 4545-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FURLANETI SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTÔNIO ORSI, REGINA CELIA 

FERREIRA ORSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

L I M A  -  O A B : M T / 7 0 3 9 - B ,  P A T R I C I A  M E I R E L L E S 

WICZOREK(ATUALIZADO) - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, EDIVANIA INACIO DE DEUS - OAB:MT/ 

13.048

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737405 Nr: 268-77.2014.811.0003

 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): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408725 Nr: 4393-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE DE ABREU FAGUNDES, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771777 Nr: 3069-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A M FOLINI COBRANÇAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:136799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 88585 Nr: 24046-38.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS COQUI KOGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 174,58 

DO FUNAJURIS, E R$ 107,30 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 "Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial. Determino a demarcação da área da Estância 

Casarão na forma e modo determinados pelos laudos técnicos constantes 

dos autos. Considerando que os demandados decaíram em parte mínima 

do pedido, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários, estes a favor do patrono dos réus, em verba que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias." (grifei)Os 

recursos interpostos foram desprovidos, mantendo-se inalterada a r. 

decisum.(...). , ). Assim, defiro, apenas, a penhora de 30% dos proventos 

percebidos pela executada Maria Dolores Ribeiro Pistori para pagamento 

de honorários advocatícios descritos no cálculo à fls. 919.Oficie o órgão 

empregador da devedora (fls. 834) para a retenção de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor líquido recebido mensalmente até satisfazer a 

integralidade do débito, cujo montante deverá ser depositado na Conta 

Única Judicial, vinculada a este juízo. Instrua o ofício com cópia do cálculo 

à fls. 919.Intime o credor para indicar os dados completos do órgão 

empregador da executada (fls. 834), no prazo de 05 (cinco) dias, para 

posterior expedição do ofício.IV - No tocante ao pedido de Justiça Gratuita 

formulado à fls. 871, vê-se que os devedores não trouxeram aos autos 

qualquer comprovação da situação de sua hipossuficiência, limitando-se a 

instruir o pedido com cópia de decisão proferida pelo e. TRF da 1ª 

Região.Ademais, consta à fls. 834, que a devedora possui renda 

considerável que não impedem de arcar com as custas e despesas 

processuais.Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser 

deferida em casos de ausência de condições financeiras, indefiro a 

concessão do benefício aos executados Edson Pistori e Maria Dolores 

Ribeiro Pistori, vez que não houve comprovação de que preenchem os 

requisitos legais.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 

05 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803217 Nr: 15665-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WI FASHION CONFECÇÕES LTDA ME, WANDER 

FONSECA DE MORAES, IEDA XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 CD. PROC. 803217

 Vistos etc.

 Intime os embargantes por ARMP para constituírem novo patrono, bem 

como para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme dispõe o §1º do art. 1.010 do Código de Processo 

Civil.

 Caso a parte apelada interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

Após, ao Egrégio Tribunal com as anotações necessárias.

 Restando infrutíferas as tentativas de intimação dos embargantes, intime 

a embargada para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763002 Nr: 14919-17.2014.811.0003

 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: JACKSON SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EZEQUIEL DE 

MORAES NETO, para devolução dos autos nº 14919-17.2014.811.0003, 

Protocolo 763002, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417825 Nr: 277-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETER SERVICOS DE ENGENHARIA TELEFONIA E 

REPRESENTACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JOSE FRANCISCO SALOME FIGUEIRA - 

OAB:SP/255163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EZEQUIEL DE 

MORAES NETO, para devolução dos autos nº 277-15.2009.811.0003, 

Protocolo 417825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 346580 Nr: 2011-40.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILDE HILDA DA SILVA, PAULA ADRIANA DUARTE 

SOARES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADRIANO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, WILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ADRIANA D. S. FIGUEIRA 

- OAB:OAB-MT 8.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO VINICIUS AMOROSO 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR. ALFREDO VINICIUS AMOROSO, ADVOGADO DA 

PARTE EXECUTADA, PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 502,24 DO FUNAJURIS, E R$ 60,22 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO 

DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408178 Nr: 3870-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GOMES DOS SANTOS, 

ALVANTINA BENTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON GOMES BENTO - 

OAB:2645/ TO

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 184/187, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 61523 Nr: 9921-02.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA ALVES VIEIRA, ESPÓLIO DE ADOLPHO 

THADEU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6005 - A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA INFORMAR SE O ACORDO FOI 

CUMPRIDO NA ÍNTEGRA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452029 Nr: 7208-63.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTA DO CÁLCULO DE FL. 500/503, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776108 Nr: 4654-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARQUES DA MATTA-ME (MERCADO E 

CONVENIENCIA CASA DA CERVEJA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862391 Nr: 4045-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ELENA AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE 

FL. 115, PARA MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 42561 Nr: 1840-98.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SPIERING POSTO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAND FROLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR A CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA A COMARCA DE CAMPOS DE JULIO PARA A 

DEVIDA DISTRIBUIÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003342-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003342-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerida 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide e, em 

preliminar, carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pelo autor, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, em razão da do comprovante de residência estar em nome de 

terceiro. Considerando que na data de 02/08/2016, foi expedida Portaria 

SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016, a 

qual homologou a Mudança de Denominação Social da ré, defiro o pedido 

de retificação do polo passivo da lide para constar SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Não prospera a alegação da 

parte ré 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 
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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 apesar do 

comprovante de residência estar em nome de terceira pessoa, pelo que 

consta no Boletim de Ocorrência e prontuário médico 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. 13719260 - 

Pág. 19). 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. 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, 18 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009751-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

KISLEY COLOMBO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009751-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que a fatura com vencimento em 

15.10.2018 foi emitida unilateralmente para cobrança de "recuperação de 

consumo" no importe de R$ 3.229,59 (três mil duzentos e vinte e nove 

reais e cinquenta e nove centavos). 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. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão 

da fatura, naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não 

corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 

6/1323306-9, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de energia 

objeto da lide. Ademais, em consulta ao site da concessionária de energia, 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/ex

trato-e-2via.aspx?guid=2c0aba3f-dea2-445e-a0a3-4b290282f105, vê-se 

que, o autor sempre efetuou o pagamento de todas as faturas de energia 

e que não houve alteração de seu consumo/valor das parcelas, mesmo 

após a inspeção realizada pela ré descrever a anormalidade de “desvio de 

energia no ramal de entrada”. O usuário dos serviços não pode ser 

compelido a pagar o débito apontado pela fornecedora de energia apenas 

porque foi emitido fatura de forma aleatória e unilateral, obrigando a sua 

quitação mediante corte no fornecimento de energia elétrica e eventual 

negativação nos serviços de proteção ao crédito. Tal conduta extrapola 

os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade 

humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto 

essenciais para a sua vida. Esse é o entendimento deste e. TJMT. 

“APELAÇÃO CÍVEL – (...) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES 

APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese 

do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas 

emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por 

fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª 

Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

– j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 

73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016). Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 

06/03/2017)” Ainda sobre o tema, o STJ tem firmado precedente “no 

sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos” (STJ, AgRg no Resp 

1351546/MG). Em razão disto, resta evidente a presença dos requisitos 

autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo requerente. Ex 

positis, concedo, parcialmente, a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/1323306-9, em relação ao débito no 

valor de R$ 3.229,59 (três mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e 

nove centavos), com vencimento em 15.10.2018. Para o caso de 
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descumprimento da determinação acima, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). 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, 18 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009635-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERASOL COMERCIO DE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP (EMBARGANTE)

WELSON GAIVA MARINO (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA RIBEIRO DE SOUZA DINIZ (EMBARGANTE)

FELIPHE DINIZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009635-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que os embargantes pleitearam a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não terem condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família. No entanto, observa-se dos 

documentos (Id. 15962216 e Id. 15962192 - declaração do imposto de 

renda), no qual é possível verificar que os embargantes possuem renda 

capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas. Assim, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, 

vez que não preenchido os requisitos legais. Encaminhe os autos ao 

Distribuidor para apuração do valor das custas a serem recolhidas, 

intimando os embargantes para o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos. 

Intime. Rondonópolis - MT, 18 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002418-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER (ADVOGADO(A))

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004881-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

DILEUZA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

 

Vistos e examinados. DILEUZA ALVES DOS SANTOS 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 
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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 de R$2.949,75, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001834-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GROSSI & SOUZA GROSSI LTDA - ME (EXECUTADO)

DIVINO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE SOUZA GROSSI (EXECUTADO)

ALEXANDER APARECIDO NEVES GROSSI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005598-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos sobre o cumprimento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009219-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA (ADVOGADO(A))

GUERINO FIDELIS GIONGO - ME (REQUERENTE)

EDIO FRANCISCO MISERSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUCHOLZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ERNESTO JOSE MESELIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELIANDRO RODRIGUES (TESTEMUNHA)

 

Intimação das partes acerca da designação de audiência de instrução que 

se realizará no dia 14/03/2019, às 15:00 horas. Registro aos patronos que 

deverão se atentar ao disposto no caput do art. 455 do CPC, a 

saber:"Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.”

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007039-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE MARQUES BEZERRA (AUTOR(A))

VALESKA MACHADO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007039-15.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VERONICE MARQUES BEZERRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Intime-se a requerente para que, no prazo legal, justifique sua ausência na 

audiência de conciliação e manifeste-se acerca da contestação ofertada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005739-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. (REQUERENTE)

E. S. D. S. (REQUERENTE)

VILSON APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

M. F. S. D. S. (REQUERENTE)

K. S. A. (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005739-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVERTON SANTOS DE SOUZA, KAUANE SANTOS DE 

SOUZA, MARIA FERNANDA SANTOS DE SOUZA, VILSON APARECIDO DE 

SOUZA, KAMILA SANTOS ALMEIDA, MARIA NIVIA DA SILVA REQUERIDO: 

EXPRESSO RUBI LTDA Vistos e examinados. Defiro o pedido de dilação de 

prazo, concedendo mais 30 (trinta) dias para que a providência 

determinada seja adotada pela requerente. Decorrido o prazo, não tendo 

ocorrido a regularização ou manifesta-se a autora, tornem conclusos para 

imediata extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004249-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004249-92.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13:20 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 
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compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003285-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LETICIA ROSA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003285-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LETICIA ROSA DA SILVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, 

às 13:30 horas. Nomeio como perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA 

RASGA, perito médico devidamente cadastrado junto a este juízo, o qual 

cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). Arbitro os honorários do perito judicial em 

R$400,00. As diligências e providências necessárias para a realização do 

ato, bem como os honorários periciais serão arcados pela requerida. 

Intimem-se a todos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008741-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMILLY LIANDRA MACHADO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008741-93.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: KEMILLY LIANDRA MACHADO BARROS Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que traga aos autos cópia 

assinada do contrato celebrado entre as partes (alienação fiduciária em 

garantia), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

liminar. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009332-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

PATRICIA RAMOS DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

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 DESPACHO Processo: 1009332-55.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PATRICIA RAMOS DE MATOS RÉU: J.J. LOCACOES E 

TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos e Examinados. O feito foi distribuído por dependência 

da ação nº 1006610-48.2018.8.11.0003. Considerando-se que o referido 

feito se encontra tramitando no Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, 

proceda-se a redistribuição, com as cautelas de praxe. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009625-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CARLA TOSIN (EXEQUENTE)

A. T. D. (EXEQUENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DONATONI ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009625-25.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGNES TOSIN DONATONI, DANIELE CARLA TOSIN 

EXECUTADO: DANIEL DONATONI ALVES Vistos e Examinados. 

Considerando-se que a ação foi endereçada ao Juízo da 1ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, proceda-se a 

redistribuição, com as cautelas do Juízo. Intimem-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009644-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DA SILVA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009644-31.2018.8.11.0003. 

LITISCONSORTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

LITISCONSORTE: THIAGO ALVES DA SILVA 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007109-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELY APARECIDA RICKLI (EXECUTADO)

EDUARDO RICKLI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória para Comarca de Água 

Boa -MT e para no prazo legal prepará-la e encaminhá-la para o devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR INOCENCIO (REQUERIDO)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobrea devolução do mandado ID.12404148, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1008824-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

PRADELA & PRADELA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, DAR 

REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO 

DA INICIAL, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000537-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERNANDES OLIVEIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a medida liminar foi deferida, o bem foi apreendido, o requerido foi citado, 

mas não apresentou tempestiva contestação. A parte autora 

manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em conta 

que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, com 

fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A SUA REVELIA, o 

que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. Deste modo, passo a conhecer diretamente do 

pedido, na forma do artigo 355, 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). Destaco, ainda, que os autos possibilitam o seu 

julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de 

fato e de direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja 

desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de 

produção de prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da 

celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE 

TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação é medida que se impõe, eis que 

estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto isso, com 

fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009419-11.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA RÉU: CREDORES 

Vistos e examinados. BIG BAG BRASIL EMBALAGENS EIRELI, 

devidamente qualificada e representada nos autos, ingressou com pedido 

de RECUPERAÇÃO JUDICIAL perante este Juízo, conforme termos da 

petição de Id15878713. Atendendo ao disposto no artigo 51, inciso I da Lei 

11.101/2005, a requerente expôs seu histórico e motivos de sua atual 

crise econômico-financeira com o seguinte relato: “A Requerente atua na 

fabricação, industrialização, comercialização, importação e exportação de 

contentores plásticos para embalagens, destinadas a setores como 

agricultura, alimentos e reciclagem, popularmente conhecidas como big 

bags. A empresa foi constituída em dezembro de 2003, sempre exercendo 

as atividades no distrido industrial da cidade de Rondonópolis/MT, tendo 

como sócios fundadores Wanderley Alves Rodrigues, Carlos Pinheiro e 

Wagner Martins. Já no início o negócio tornou-se muito próspero, 

considerando que a Requerente era a única na região sul do Mato Grosso 

a fabricar tais produtos, que foram muito bem recebidos principalmente 

pelo agronegócio, em vista da praticidade de armazenamento e transporte 

dos insumos e grãos, além do preço vantajoso. Aliado a isso, a qualidade 

das bags produzidas pela Requerente era muito superior comparada a 

marcas de outros Estados, sem contar o tempo do frete e preço que seus 

concorrentes tinham, ficando em patamar inferior na competitividade. Em 

pouco tempo, devido ao bom atendimento, relacionamento, qualidade, bem 

como em razão da alta demanda, a fábrica já contava com cerca de 600 

(seiscentos) funcionários ativos, expandindo-se também fisicamente. Sua 

carteira de clientes passou a crescer, atendendo produtores rurais, 
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empresas, empresários e outras indústrias em todo o Estado de Mato 

Grosso, o que lhe fez ganhar renome e credibilidade. No entanto, mesmo 

com basicamente uma década desde sua criação, infelizmente a 

Requerente sofreu forte recessão econômica de maneira drástica, assim 

como inúmeras empresas. Apesar de estar consolidada e com uma gama 

de clientes com sustentável capacidade de negociação, a grave crise 

econômica que assolou o Brasil a partir de 2014 contribuiu inegavelmente 

para as suas sérias dificuldades financeiras, consequentemente, fez com 

que todos seus executivos repensassem suas estratégias operacionais. 

Inúmeros clientes tiveram dificuldades financeiras, ocasionando atrasos 

nos pagamentos ou até mesmo a inocorrência destes, o que certamente 

frustou o faturamento, uma vez que as bags já tinham sido entregues, 

gerando prejuízo à fabricante. Os setores que a Big Bag Brasil sempre 

teve maior relação comercial são basicamente os de insumos agrícolas e 

produtos alimentícios, e é notório que estes foram atingidos de maneira 

drástica financeiramente com a recessão econômica nacional. A forte 

estagnação nacional reduziu drasticamente a demanda pelos produtos 

fabricados pela Big Bag Brasil, além do aumento do valor da matéria prima, 

e por fim o comprometimento de suas atividades como consequência dos 

problemas que se alastraram alcançando todos os tipos de empresas, de 

quaisquer segmentos e porte. Além disso, em meados de 2016 a 

Requerente passou por mais uma dificuldade inesperada e traiçoeira. 

Seus principais fornecedores de matéria prima, vislumbrando que o 

mercado de fabricação de big bags era promissor e estava em ascensão, 

decidiram por conta própria também começar a produzir as próprias bags. 

Inobstante tal fato, e para piorar a situação, ainda aumentaram o preço do 

material vendido a seus clientes, o que influenciou na redução drástica do 

faturamento da Big Bag Brasil. Diante da fragilidade instalada com todas as 

situações demonstradas, o que restou à Big Bag Brasil foi se socorrer de 

empréstimos em instituições financeiras e factorings, pois tinha 

compromissos futuros a pagar, a exemplo dos próprios fornecedores, e 

como já citado, seu faturamento enxugou drasticamente. Demais disso, 

seu quadro societário foi reduzido, e em sua 6ª alteração permaneceu 

apenas o seu sócio administrador, alterando seu enquadramento para 

“eireli”, o que certamente auxiliou na redução de custos. Como se não 

bastasse as dificuldades já listadas, ainda há um entrave judicial que 

tornou-se um grande problema para a Big Bag Brasil. Seu antigo sócio 

minoritário, que se retirou conforme termos da 6ª alteração contratual, teve 

vários problemas judiciais. Em razão de ações trabalhistas propostas em 

face desse antigo sócio, ocorreram diversas desconsiderações inversas 

da personalidade jurídica, e a Big Bag Brasil foi inserida como se fosse 

integrante de grupo econômico ou responsável solidária naquelas 

demandas. Fato é que isso nunca ocorreu, porém continua trazendo 

diversos problemas financeiros e patrimoniais para a Big Bag Brasil. Por 

conta dessas decisões, muitos valores foram bloqueados e já levantados 

pelos reclamantes. Importante ressaltar que esse sócio nunca teve poder 

de gestão ou direção da Big Bag Brasil, o que é claramente descrito em 

todas as alterações contratuais, e tal fato está sendo discutido na seara 

trabalhista. Com todos os empecilhos da Justiça do Trabalho por conta do 

suposto grupo econômico, tendo “surpresas” ao constatar que diversos 

valores eram bloqueados em suas contas, os pagamentos com 

fornecedores e instituições financeiras começaram a ficar atrasados ou 

até mesmo nem ocorrer, causando uma “bola de neve” impossível de se 

negociar administrativamente. A Requerente, durante toda a sua 

existência, sempre cumpriu e continua cumprindo com seus 

compromissos, seja com seus clientes, fabricando produtos de qualidade 

e entregando-os dentro do prazo e com qualidade, fato que é notório em 

todo o Estado. Infelizmente, com as contas bancárias tendo diversos 

bloqueios e em razão dos atrasos dos pagamentos e da concorrência 

desleal de seus fornecedores, chegou-se ao limite, em que o crédito junto 

às instituições financeiras foi restringido, alguns projetos em andamento 

foram suspensos, “congelando” o crescimento da Requerente. No entanto, 

com o caixa desfalcado e o cenário econômico, político e financeiro 

desfavorável, porém com um futuro esperançoso, e principalmente por 

possuir reconhecimento, renome e uma história respeitada por seus 

clientes, parceiros e fornecedores, a Requerente chegou à conclusão de 

que somente com a recuperação judicial poderia estabilizar sua situação 

financeira deficitária, para que possa retomar o crescimento e se manter 

no mercado, garantido o emprego de seus colaboradores.”. (Id15878713). 

Realçou que pretende, através do processo de recuperação judicial, 

negociar o passivo junto aos fornecedores, reduzir o pagamento de juros 

abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar vagas 

de trabalho. Garantiu que possui viabilidade econômica; que confia em seu 

poder de reação para recuperar sua saúde financeira, manter empregos e 

geração de rendas para o Município; e que busca com o processo 

recuperacional o fôlego que necessita para atravessar a situação em que 

se encontra. Expôs as razões da crise econômico-financeira e invocou a 

legislação concernente, pleiteando o deferimento do pedido de 

processamento da recuperação judicial com a juntada de farta 

documentação. Solicitou a concessão de medidas urgentes como a 

suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra si e seus 

sócios; a suspensão de todos os apontamentos existentes em seu nome e 

de seus sócios no Cartório de Protesto desta comarca, Serasa, SPC, 

SCPC, Cadin e CCF, com a proibição da inclusão de novos apontamentos 

pelo período de 180 dias; a determinação para impedir qualquer medida 

expropriatória dos bens listados no item VII3 da exordial, com a declaração 

da essencialidade dos mesmos; e a expedição de ofício ao Banco Central 

do Brasil para que obste qualquer solicitação de penhora nas suas contas 

bancárias. Pugnou, ainda, pela fixação da remuneração do administrador 

judicial no limite de 2% sobre o passivo; e pelo deferimento do 

parcelamento do recolhimento das custas de distribuição da ação pelo 

prazo de 06 (seis) meses. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 1. - 

DA DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA. Como já ressaltado 

por este Juízo em processos anteriores, sabe-se que a apreciação do 

pedido de recuperação judicial tem funções administrativas e judiciais, tais 

como explicitadas pelo art. 52 e seus incisos da Lei 11.101/05. Assim 

sendo, estando em termos a documentação exigida no art. 51 da mesma 

lei, com o preenchimento dos requisitos do art. 48, ao juiz impõe-se o 

deferimento do processamento da recuperação judicial, sem analisar se o 

requerente possui ou não condições de viabilizar a superação da crise 

econômico-financeira, haja vista que o plano de recuperação empresarial 

somente será apresentado, para aprovação ou não, em fase posterior, 

conforme expressa o art. 53 da LFR. Deste modo, neste primeiro momento, 

a única investigação a ser feita refere-se à formalidade do atendimento às 

exigências legais elencadas no art. 48 e da documentação acostada, que 

necessita estar de acordo com o rol descrito no art. 51, ambos da 

denominada Lei de Recuperação de Empresas, o que autoriza deferir o 

processamento do pedido de recuperação judicial, na forma do art. 52 da 

mesma lei. O artigo 52, III, da Lei nº 11.101/05 dispõe de forma imperativa 

que "estando a documentação em termos, o juiz deferirá o processamento 

da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas 

as ações e execuções contra o devedor". Todavia, há que se assentar 

que atualmente vários magistrados, especialmente do Estado de SP, 

embasados na decisão proferida pela 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do TJ paulista nos autos do AI 0194436-42.2012.8.26.0000, 

tem relativizado o caráter objetivo da exigência inicial para o deferimento 

do pedido de recuperação judicial, e passado a determinar a realização de 

perícia prévia para a apreciação da documentação contábil e constatação 

da real situação de funcionamento da empresa. Porém, é importantíssimo 

considerar que o precedente jurisprudencial invocado versa sobre 

situação ‘sui generis’, de empresa de pequeno porte (apenas um 

funcionário e capital social de quinze mil reais) e dívida considerada 

diminuta para justificar o pedido de recuperação judicial. Além disso, a 

decisão frisa a presença de "elementos robustos a apontar a inviabilidade 

da recuperação ou mesmo a utilização indevida e abusiva da benesse 

legal". Diante de tais considerações, e tendo em conta a total ausência de 

lei ou disposição normativa que determine a realização de perícia prévia, 

este juízo comunga do princípio de que o julgado acima mencionado, cujo 

objeto trata-se de caso singular, não pode, por si só, alterar o sentido e o 

alcance do mencionado artigo 52, III da Lei nº 11.101/05, devendo ser 

aplicado apenas como medida excepcional e não como regra. Nessa 

vereda, inclino-me pela dispensa da realização da chamada perícia prévia, 

face a ausência de previsão legal e, ainda, os enormes prejuízos que 

podem ser causados à empresa em crise, que busca urgente socorro no 

regime de recuperação judicial. Veja-se a instrução da doutrina 

concernente: “o lapso de tempo entre o ajuizamento do pedido e o 

deferimento da recuperação constitui verdadeiro limbo jurídico, inclusive 

porque o STJ vem assentando o entendimento de que o despacho tem 

efeito 'ex nunc', ou seja, com eficácia daquele momento em diante, sem 

retroagir à data da distribuição da petição inicial, como se dá em situações 

processualmente análogas. Esse vácuo, que muito provavelmente 

ultrapassaria 20 dias se determinada a realização de perícia prévia, em 

situações extremas é capaz de comprometer a própria viabilidade da 

recuperação, pois nesse período podem ser tomadas quaisquer medidas 
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contra a empresa, por mais drásticas que sejam, sem a devida proteção. 

Deste modo, a interpretação e aplicação da lei, por mais nobres que sejam 

as justificativas, pode torná-la letra morta, em sacrifício do princípio 

constitucional da preservação da empresa, que gera emprego, tributos e 

r i q u e z a s ” .  ( D O S S O ,  R i c a r d o  C é s a r . 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI174974,21048-O+deferimento+d

a+recuperacao+judicial). É inquestionável que o despacho inicial do 

processo de recuperação exige extrema cautela do juiz, não para 

deferi-lo, consequência natural caso estejam satisfeitos os requisitos 

legais; mas sim para determinar quaisquer providências prévias que 

condicionem o processamento. Por isso é que, em momento imediatamente 

posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a 

idoneidade das informações apresentadas será checada pelo 

administrador judicial (através de apresentação de relatório da devedora) 

e pelo comitê de credores, com significativas consequências caso não 

observados os deveres legais de probidade e boa-fé, podendo inclusive 

ocorrer a revogação do despacho inicial. Desta forma, com o fim de suprir 

a realização da perícia prévia, por cautela e orientado pela doutrina de 

Eduardo Boniolo (BONIOLO, Eduardo. PERICIAS EM FALENCIAS E 

RECUPERAÇAO JUDICIAL. ano de edição: 2015. edição: 1ª. Editora 

Trevisan), este Juízo tem determinado que o administrador judicial, no 

prazo de 10 (dez) dias após o termo de compromisso, apresente um 

relatório circunstanciado sobre a devedora, abrangendo a atividade da 

recuperanda (produtos vendidos, serviços prestados, mercado de 

atuação, etc) e os aspectos legais, comerciais, operacionais, 

administrativos e contábeis (quadro de funcionários, controles internos, 

endividamentos não sujeitos ao processo de recuperação judicial, bens 

físicos e estoques) dentre outros. Este relatório, no nosso entender, supre 

a realização da perícia prévia, pois permite que o deferimento do 

processamento da recuperação judicial não seja postergado, evitando-se, 

assim, prejuízos à devedora, que clama por urgente providência a seu 

favor; e traz para o processo as mesmas informações que poderiam ser 

auferidas com a realização da perícia prévia, em prazo não excessivo (10 

dias), sem que haja demora na prestação jurisdicional. Valioso ainda 

registrar que a empresa devedora é conhecida na comarca, sendo 

possível saber que realmente existe, está de portas abertas e contribui 

para o desenvolvimento social. De mais a mais, não se pode olvidar que 

cabe aos credores da parte autora o exercício da fiscalização sobre esta, 

bem como a verificação da sua situação econômico-financeira, até porque 

a decisão quanto à aprovação ou não do plano compete, se for o caso, à 

assembleia geral de credores, de sorte que nesta fase deve-se ater 

apenas e tão somente à crise informada e a satisfação dos requisitos 

legais a que alude o art. 51 da LRF, bem como se ausente o impedimento 

para o processamento da referida recuperação judicial, estabelecido no 

art. 48 da citada norma, o que não se verifica no caso em tela. No mais, 

valioso registrar que recentemente este Juízo flexibilizou o seu 

entendimento e, justificando a especificidade do caso que se apresentava 

no processo recuperacional proposto, antes de decidir sobre o 

deferimento do processamento do pedido formulado, determinou a 

elaboração de relatório circunstanciado nos autos do processo 

1004067-72.2018.8.11.0003, que tramita nesta vara. Contudo, em sede de 

Recurso de Agravo de Instrumento, o Exmo. Relator Desembargador, Dr. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, afastou, liminarmente, a necessidade de 

realização de perícia prévia ou estudo de viabilidade, ordenando que a 

análise do pedido de recuperação judicial se ativesse às exigências 

contidas no artigo 51 da Lei 11.101/2005. Transcrevo: “(...) Ao formular o 

pedido de Recuperação Judicial, caberá ao postulante instruir a petição 

inicial de acordo com as razões e documentações elencadas no art. 51 da 

Lei 11.101/2005. Já o art. 52 estabelece que estando em termos a 

documentação exigida no art. 51, caberá ao juízo deferir o processamento 

da recuperação judicial. Como visto, a Lei de Recuperação Judicial e 

Falências não exige como condição para a análise ou deferimento do 

pedido de processamento a realização de estudo prévio das condições da 

empresa. Ademais, acaso deferido o processamento da recuperação, 

será nomeado administrador judicial, a quem competirá a fiscalização das 

atividades da recuperanda nos termos do art. 22, II, a da Lei 11.101/2005. 

E, apesar de o juízo na decisão recorrida justificar a necessidade da 

realização do estudo prévio porque o caso em questão é totalmente 

diferenciado de todos aqueles que aqui se processam, sendo o primeiro 

pedido de recuperação judicial no qual, antes mesmo do deferimento, a 

empresa chegou a fechar as suas portas, ainda que temporariamente, o 

fato é que já havia sido determinado a realização de laudo de constatação 

por oficial de justiça para apuração desse fato, no qual constatou-se que 

as agravantes estavam em funcionamento. Portanto, entendo que no caso 

o juízo está impondo periculum in mora inverso às agravantes, cuja 

demora na análise do pedido de processamento de recuperação judicial 

poderá acarretar diversos prejuízos de ordem econômica ou inviabilizar a 

própria recuperação se caso for deferido o seu processamento. (...) 

Posto isso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente 

a antecipação da tutela recursal para afastar a necessidade de realização 

de perícia prévia ou estudo de viabilidade, devendo a análise o pedido de 

recuperação judicial ater-se às exigências contidas no art. 51 da Lei 

11.101/2005.” (RAI 1007414-25.2018.8.11.0000 – 04/07/2018). Nesse 

contexto, não há que se cogitar na realização da intitulada perícia prévia. 

2- DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Os pressupostos 

exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial 

estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 e, no pleito em 

apreciação, estão demonstrados através dos seguintes documentos: 2.1. 

– ARTIGO 48 ‘CAPUT’: EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS 

ANOS: Doc. 01 e Certidão Simplificada. 2.2. – ARTIGO 48, INCISOS I a IV: 

NÃO TER SIDO DECRETADA A SUA FALÊNCIA ANTERIORMENTE; NÃO 

TER, HÁ MENOS DE CINCO ANOS, OBTIDO CONCESSÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL; NÃO TER, HÁ MENOS DE OITO ANOS, OBTIDO 

CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM BASE NO PLANO 

ESPECIAL PREVISTO NA RESPECTIVA LEI; e NÃO TER SIDO CONDENADA 

OU NÃO TER COMO ADMINISTRADOR OU SÓCIO CONTROLADOR, 

PESSOA CONDENADA POR QUALQUER DOS CRIMES PREVISTOS NA LEI 

Nº 11.101/2005: Certidão Simplificada e relação de ações. 2.3. – ARTIGO 

51, INCISO I: A EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO 

PATRIMONIAL DO DEVEDOR E DAS RAZÕES DA CRISE ECONOMICO- 

FINANCEIRA: Doc. 03. 2.4. – ARTIGO 51 INCISO II: AS DEMONSTRAÇOES 

CONTÁBEIS RELATIVAS AOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, 

COMPOSTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇAO DE 

RESULTADOS ACUMULADOS, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DESDE 

O ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL E RELATÓRIO GERENCIAL DE FLUXO DE 

CAUSA E DE SUA PROJEÇÃO: Doc. 04. 2.5. – ARTIGO 51, INCISO III: 

RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS CREDORES, INCLUSIVE AQUELES 

POR OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE DAR, COM A INDICAÇÃO DO 

ENDEREÇO DE CADA UM, A NATUREZA, A CLASSIFICAÇÃO E O VALOR 

ATUALIZADO DO CRÉDITO, DISCRIMINANDO SUA ORIGEM, O REGIME 

DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E A INDICAÇÃO DOS REGISTROS 

CONTÁBEIS DE CADA TRANSAÇÃO PENDENTE: Doc. 05. 2.6. – ARTIGO 

51, INCISO IV: RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS, EM QUE 

CONSTEM AS RESPECTIVAS FUNÇÕES, SALÁRIOS, INDENIZAÇÕES E 

OUTRAS PARCELAS A QUE TEM DIREITO, COM O CORRESPONDENTE 

MÊS DE COMPETÊNCIA E A DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PENDENTES 

DE PAGAMENTO: Doc. 06. 2.7. – ARTIGO 51, INCISO V: 2.7.1 – CERTIDÃO 

DE REGULARIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS: Doc. 01 de 

15/10/2018. 2.7.2 – ATO CONSTITUTIVO ATUALIZADO e ATAS DE 

NOMEAÇÃO DOS ATUAIS ADMINISTRADORES: Doc. 01. 2.8. – ARTIGO 

51, INCISO VI: RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS 

CONTROLADORES E DOS ADMINISTRADORES DO DEVEDOR: Doc. 08. 

2.9. – ARTIGO 51 INCISO VII: EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS 

BANCÁRIAS DO DEVEDOR E DE SUAS EVENTUAIS APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS DE QUALQUER MODALIDADE, INCLUSIVE EM FUNDOS DE 

INVESTIMENTO OU EM BOLSA DE VALORES, EMITIDOS PELAS 

RESPECTIVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Doc. 09. 2.10. – ARTIGO 51 

INCISO VIII: CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DA COMARCA 

DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE: Doc. 10. 2.11. - ARTIGO 51 INCISO IX: 

RELAÇÃO, SUBSCRITA PELO DEVEDOR, DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS 

EM QUE ESTE FIGURE COMO PARTE, INCLUSIVE AS DE NATUREZA 

TRABALHISTA, COM A ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS VALORES 

DEMANDADOS: Doc. 11. Por todo o exposto, emergem fortes indícios 

acerca do efetivo comprometimento da autora e do seu interesse o na 

preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada 

instrução da petição inicial. Preenchidos, portanto, os requisitos legais, 

estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 

11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

da empresa BIG BAG BRASIL EMBALAGENS EIRELI e, nos termos do art. 

52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais 

seguintes. A)- DA NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. Nos 

termos do disposto no inciso I, do artigo 52, da Lei 11.101/2005 e 

observando o previsto no artigo 22 da mesma lei, nomeio o Dr. Vinicius 
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Cruvinel, profissional devidamente cadastrado neste Juízo, para ser 

administrador judicial. Levando em conta o previsto no artigo 24 da Lei nº 

11.101/05, fixo a remuneração do administrador judicial em 4% sobre o 

valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial. O valor da 

remuneração deverá ser pago ao administrador judicial em 30 parcelas 

mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 

dias + 24 meses referente ao período em que a empresa pode permanecer 

em recuperação judicial). Tal valor deverá ser pago até o quinto dia útil de 

cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso. A 

inadimplência com o pagamento da remuneração do administrador judicial 

implica na convolação da recuperação judicial em falência. Registro que, 

embora a recuperanda tenha solicitado que o valor da remuneração se 

limitasse a 2% do passivo, para o arbitramento da verba honorária no 

patamar ora fixado levou-se em consideração o razoável montante da 

dívida, afirmado na inicial; a complexidade do trabalho a ser desenvolvido; 

a quantidade de credores da recuperanda; a remuneração normalmente 

praticada no mercado; e, por fim, a capacidade financeira da devedora, 

cujo patrimônio conjunto certamente poderá absorver os honorários 

arbitrados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 766 e 

767, DO CPC. A remuneração do administrador judicial é devida por força 

de lei, devendo ser determinada, pelo juiz, de forma equilibrada e conforme 

os parâmetros estabelecidos no art. 766 do CPC, levando em 

consideração a importância dos bens, a presteza do trabalho profissional, 

o tempo de serviço, bem como as dificuldades no desempenho das 

atividades estabelecidas no art. 766 do CPC. (TJ-MG - AI: 

10694020074936011 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

08/04/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/04/2014). A fixação da verba remuneratória considerou, ainda, os 

valores que vem sendo fixados nas últimas recuperações judiciais que 

estão se processando no Estado de Mato Grosso. Ressalto ainda que o 

artigo 24 da Lei 11.101/2005 dispõe que “o juiz fixará o valor e a forma de 

pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a 

capacidade de pagamento, o grau de complexidade dotrabalho e os 

valores praticados no mercado para o desempenho de atividades 

semelhantes”; e, na sequência, o §1º do mencionado dispositivo legal 

estipula que “em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial 

não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores 

submetidos à recuperação judicial”. Da análise acurada dos autos, 

considerando o caso concreto, tenho que a fixação dos honorários em 

4% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial 

é medida que bem atende aos requisitos legais a serem observados 

quando da fixação do valor da remuneração do administrador judicial, 

elencados no artigo de lei supra transcrito. Consigno que, para se chegar 

a este patamar, além da capacidade de pagamento da devedora, há que 

se considerar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo 

administrador judicial e os custos necessários à manutenção de toda a 

estrutura administrativa envolvida, inclusive com assistência de perito 

contábil e todos os assistentes administrativos que irão ser necessários 

para os trabalhos a serem desenvolvidos durante todo o processo de 

recuperação judicial. Assim, ao arbitrar os honorários do administrador 

judicial, é preciso considerar que nesta verba estarão incluídos todos e 

quaisquer custos derivados do desempenho da função, inclusive as 

referentes aos atos legais e de contratação dos profissionais que serão 

necessários para lhe auxiliarem, razão pela qual os fixo no patamar de 4% 

do passivo. Previno que o administrador judicial nomeado deverá 

desempenhar suas competências, arroladas no art. 22 da Lei 

11.101/2005, com presteza e celeridade, atentando-se para o fiel 

cumprimento de todos os deveres que a lei lhe impõe, principalmente o de 

fornecer todas as informações pedidas pelos credores interessados, 

fiscalizar as atividades do grupo devedor e apresentar relatório mensal do 

mesmo. Proceda-se à sua imediata intimação, para formalização do termo 

de compromisso, no prazo de 48 horas (art. 33). Deve o administrador 

judicial informar ao juízo a situação da empresa, apresentando relatório 

preliminar, em 10 (dez) dias, para os fins do artigo 22, inciso II, “a” 

(primeira parte) e “c” da Lei 11.101/2005. Caso seja necessária a 

contratação de auxiliares (contador, advogados, etc), deverá ser 

carreado aos autos o contrato, no prazo de 10 (dez) dias. Caberá ao 

administrador judicial fiscalizar a regularidade do processo e o 

cumprimento dos prazos pelo grupo recuperando. Quanto aos relatórios 

mensais, que não se confundem com o relatório preliminar, deverá o 

administrador judicial protocolar o primeiro relatório como incidente à 

recuperação judicial, ao passo que não deverão ser juntados nos autos 

principais, sendo que os relatórios mensais subsequentes deverão ser, 

sempre, direcionados ao incidente já instaurado. B)- DA DISPENSA DA 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. Com fulcro no teor do 

inciso II, do artigo 52, da Lei nº. 11.101/2005 dispenso a apresentação de 

certidões negativas para que a empresa exerça suas atividades, exceto 

para a contratação com o Poder Público ou para o recebimento de 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no 

artigo do mesmo diploma legal. C)- DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES. Ordeno 

a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções 

contra a empresa, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios 

solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os respectivos 

autos permanecer no juízo onde se processam. Excetuam-se da aludida 

suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6º, §1º); as 

ações de natureza trabalhista (art. 6º, §2º); as execuções de natureza 

fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6º, §7º). 

Saliente-se que, nos termos do art. 52, § 3º, cabe à devedora informar a 

suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da 

recuperação que fez as devidas comunicações (BEZERRA FILHO, Manoel 

Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: 

comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 163). Destaco que é obrigação do 

administrador judicial provocar o juízo para a verificação periódica, 

perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser 

propostas contra o grupo devedor (art. 6º, §6º). Do mesmo modo, as 

ações eventualmente propostas em face do grupo devedor deverão ser 

comunicadas ao juízo da recuperação judicial por ela própria, 

imediatamente após a citação (art. 6º, §6º, II). Acentuo que, nos termos do 

artigo 6º, §4º, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, contados da presente decisão, restabelecendo-se, 

após o decurso de tal prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar 

suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial. 

Acolho o pedido formulado pela recuperanda no item Xd, determinando a 

expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que obste qualquer 

solicitação de penhora nas suas contas bancárias, considerando-se a 

suspensão de todas as ações e execuções interpostas contra si, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias. C.1)- DA CONTAGEM DO PRAZO. 

Considerando o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a 

contagem dos prazos deverá ser feita em dias corridos. Leia-se: “A 

contagem em dias úteis poderá colapsar o sistema da recuperação 

quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e, 

por outro lado, na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a 

isonomia dos seus participantes, haja vista que incorreria numa dualidade 

de tratamento.” (STJ, REsp 1.699.528, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Data 

de Julgamento 10/04/2018). Consequentemente, o prazo de suspensão 

das ações e execuções (“stay period”), previsto no art. 6º, §4º, da LRF, 

também será de 180 dias corridos. D)– DA EXCLUSÃO DO SPC E 

PROTESTOS. Em decisões pretéritas, proferidas por este juízo houve o 

deferimento da suspensão da negativação do nome das devedoras nos 

órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos, durante o 

período de blindagem. Tais determinações tinham por fundamento, 

principalmente, a v. decisão liminar que havia sido proferida no AI 

10025229-36.2016.8.11.0000, pelo Exmo. Desembargador Relator, Dr. 

Sebastião Barbosa Farias, aos 25 de outubro de 2016. Entretanto, em 

05/07/2017 houve o julgamento do mérito do referido recurso de agravo de 

instrumento, que assim restou ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – 

SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E DOS PROTESTOS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA 

JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ 

(REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – RECURSO DESPROVIDO. O 

deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a 

exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do 

nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos 

Tabelionatos de Protestos de títulos. Precedente: “5. Como o deferimento 

do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos 

credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, 

por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos 

tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no 

Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso 
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especial não provido.” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015)”. No mais, 

necessário observar-se o entendimento recente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 54 

DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. “Enunciado n. 54 da Jornada de Direito 

Comercial I do CJF/STJ: O deferimento do processamento da recuperação 

judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.” 

(MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO 

DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE 

HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE– 

ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – 

PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO.O deferimento do processamento da 

recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que 

devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de 

Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos. 

Precedente: “5. Como o deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em 

exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os 

registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. 

Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de 

Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 

1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 

– julgado em 02/6/2015)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 

09/08/2018). Isto posto, INDEFIRO o pedido, formulado pelas 

recuperandas, de suspensão de todos os apontamentos existentes em 

seu nome e de seus sócios no Cartório de Protesto desta comarca, 

Serasa, SPC, SCPC, Cadin e CCF, com a proibição da inclusão de novos 

apontamentos pelo período de 180 dias. E)– DA MANUTENÇÃO DE BENS 

ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES NA POSSE DA RECUPERANDA. Pleiteou a 

recuperanda a concessão de liminar para que, enquanto durar o processo 

de recuperação judicial, seja impedida a retirada de bens essenciais ao 

desenvolvimento das suas atividades empresariais. O deferimento do 

pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3º, da Lei 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial.” O Egrégio Tribunal de 

Justiça também orienta para que, sendo o bem essencial à atividade da 

empresa, deve o mesmo sem mantido na posse da recuperanda. Veja-se: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

BUSCA E APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA 

EMPRESA - PRAZO DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E ASSEMBLÉIA PARA 

APROVAÇÃO DO PLANO AINDA NÃO REALIZADA – RECURSO PROVIDO. 

Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, como 

também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados essenciais à 

atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da empresa até o 

encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o artigo 

6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005.”(AI 135611/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, 

Publicado no DJE 20/02/2017). “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E 

APREENSÃO – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - PRAZO 

DE BLINDAGEM EM VIGÊNCIA E ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DO 

PLANO NÃO REALIZADA – LIMINAR INDEFERIDA – PRECEDENTES - 

DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Conforme orientação emanada do Superior Tribunal de 

Justiça, como também deste Egrégio Tribunal, os bens considerados 

essenciais à atividade recuperanda, poderão permanecer na posse da 

empresa até encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que 

dispõe o artigo 6º, § 4º da Lei de nº. 11.101/2005, ou até votação do plano 

de recuperação judicial.” (AgR 140995/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – 

CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM GARANTIA DE FIDUCIÁRIA – 

NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO TITULAR 

DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – BENS DADOS EM 

GARANTIA ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA 

RECUPERANDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE 

O PRAZO DE BLINDAGEM – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, §3º, E 6º, § 

4º, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO. O credor 

titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via 

de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, “ex vi” do art. 

49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Entretanto, constatado que o bem dado 

em garantia é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, 

afigura-se possível que o mesmo permaneça na sua posse durante o 

prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da mencionada Lei Falimentar. 

Hipótese na qual os bens objeto da lide, caminhão e guindaste hidráulico 

veicular, costumam ser indispensáveis à atividade empresarial 

desenvolvida por uma construtora, como é o caso da requerida agravada’. 

(AI 74326/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGADA ESSENCIABILIDADE DO 

VEÍCULO ÀS ATIVIDADES (ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO BEM À 

ATIVIDADE EMPRESARIAL - TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS DA 

DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o 

prazo de suspensão de 180 dias previsto na lei de Recuperação Judicial 

de suspensão das ações contra a empresa em recuperação judicial e não 

tendo a empresa recuperanda demonstrado que os bens são essenciais à 

atividade desenvolvida pela devedora, nada obsta o regular 

prosseguimento da ação de busca e apreensão que tem por objeto os 

referidos bens”. (AI 45988/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016). Nesse sentido foi o voto proferido no AI 

1002953-78.2016.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida na 

ação de recuperação judicial nº 1002673-98.2016.8.11.0003, proposta por 

RODORÁPIDO TRANSPORTE LTDA, em trâmite neste Juízo. Cito: “(...) Por 

sua vez, quanto à manutenção da posse de todos os caminhões dados 

em garantia nos contratos de alienação fiduciária, tenho que a decisão 

deve ser mantida, até o julgamento final deste recurso. Isto porque, dispõe 

o § 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, em sua primeira parte, que os 

bens móveis ou imóveis de contrato de arrendamento mercantil não se 

submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo 

dispositivo legal, em sua segunda parte, ressalva a regra, quando se 

tratar de bens essenciais ao soerguimento da atividade empresarial. No 

caso dos autos, nota-se que os créditos do Agravante são, de fato, 

contratos com garantia de alienação fiduciária, no entanto, de bens móveis 

(caminhões) que, ao que tudo indica, possuem total identidade com a 

atividade da empresa recuperanda. (...) Cuiabá, 18 de novembro de 2016. 

Des. Sebastião Barbosa Farias Relator”. (AI 1002953-78.2016.8.11.0000). 

Ante tais considerações, determino que os bens essenciais ao 

desenvolvimento das atividades da devedora sejam mantidos na posse da 

mesma, durante o prazo de blindagem. F)- DAS CONTAS MENSAIS. 

Determino que a recuperanda apresente as contas demonstrativas 

mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de 

destituição de seus administradores (art. 52, V). O primeiro demonstrativo 

mensal deverá ser protocolado como incidente à recuperação judicial, ao 

passo que não deverá ser juntado aos autos principais, sendo que os 

demonstrativos mensais subsequentes deverão ser sempre direcionados 

ao incidente já instaurado. G)- DAS INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES. 

Ordeno a notificação do Ministério Público e a comunicação por carta às 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a 

devedora tiver estabelecimentos, providenciando o grupo recuperando o 
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encaminhamento. Oficie-se à Junta Comercial, para que seja feita a 

anotação determinada pelo §único do art. 69. Expeça-se o edital previsto 

no art. 52, § 1º, incisos I a III da Lei 11.101/05, para conhecimento de todos 

os interessados, com advertência dos prazos do art. 7º, §1º, e art. 55 da 

LRF. A recuperanda deverá apresentar a minuta, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a ser complementada pela serventia, com os 

termos desta decisão. Deverá também a recuperanda providenciar a 

publicação do edital em jornal de grande circulação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Os credores têm o prazo de quinze (15) dias para 

apresentarem as suas habilitações diretamente perante o administrador 

judicial ou as suas divergências quanto aos créditos relacionados, na 

forma do art. 7º, § 1º, do diploma legal supracitado; e o prazo de trinta (30) 

dias para manifestarem objeção ao plano de recuperação do grupo 

devedor, a partir da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da 

LRF, de acordo com o disposto art. 55, § único, do mesmo diploma legal. 

Sobrelevo que, nos termos do disposto no art. 52, §2º, deferido o 

processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer 

tempo, requerer a convocação de assembleia geral para a constituição do 

Comitê de Credores, observado o disposto no §2º do art. 36 da Lei nº 

11.101/05. Enfatizo que, deferido o processamento, à devedora não será 

permitida desistir do pedido de recuperação judicial, salvo se obtiver 

aprovação da desistência na assembleia geral de credores (art. 52, §4º). 

H)- DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

Segundo o artigo 53 da Lei nº 11.101/2005, deverá a empresa devedora 

apresentar, em 60 (sessenta) dias, o plano da recuperação judicial, sob 

pena de convolação em falência. O plano de recuperação judicial deverá 

conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser 

empregados, conforme o art. 50 da lei citada, e seu resumo; 

demonstração de sua viabilidade econômica; e laudo econômico-financeiro 

e de avaliação dos bens e ativos das devedoras, subscrito por 

profissional legalmente habilitado ou empresa especializada (incisos I, II e III 

do art. 53). Com a apresentação do plano, expeça-se o edital contendo o 

aviso do art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com prazo de 30 

(trinta) dias para as objeções, devendo a recuperanda providenciar, no 

ato da apresentação do plano, a minuta do edital, inclusive em meio 

eletrônico. Caso ainda não tenha sido publicada a lista de credores pelo 

administrador judicial, a legitimidade para apresentar objeção será 

daqueles que já constam do edital da devedora e que tenham postulado a 

habilitação de crédito. Publicada a lista de credores apresentada pelo 

administrador judicial (art. 7º, §2º), eventuais impugnações (art. 8º) 

deverão ser protocoladas como incidente à recuperação judicial, ao passo 

que não deverão ser juntadas aos autos principais (art. 8º, parágrafo 

único). I)- OUTRAS DETERMINAÇÕES. Intime-se o administrador judicial 

nomeado para que, após assinar o termo de compromisso, apresente, no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, relatório circunstanciado sobre a 

devedora, abrangendo a atividade da recuperanda (produtos vendidos, 

serviços prestados, mercado de atuação, etc) e os aspectos legais, 

comerciais, operacionais, administrativos e contábeis (quadro de 

funcionários, controles internos, endividamentos não sujeitos ao processo 

de recuperação judicial, bens físicos e estoques) dentre outros. Autorizo 

a recuperanda a realizar o pagamento das custas remanescentes de 

forma parcelada, como requerido na página 27 da exordial, o que faço 

com fulcro na jurisprudência que segue: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AGRAVO INTERNO - AÇÃO REVISIONAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO 

RELATIVA DA DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO - ADMISSÃO, 

PORÉM, DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Havendo 

indícios da capacidade financeira, não merece guarida a pretensão de 

gratuidade da justiça.3. Todavia, no caso dos autos, o elevado valor dado 

à causa poderá prejudicar o agravante, já que terá de arcar com 

expressivos valores para adiantamento das despesas do processo, 

motivo pelo qual se defere o parcelamento das custas judiciais e 

despesas processuais em conformidade com o previsto no art. 98, §§ 6º e 

7º, da CNGC.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO 

DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

COMPROVAÇÃO MOMENTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – 

PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do disposto nos parágrafos 5º e 6º 

do art. 98 do CPC, é possível modular os efeitos da condenação ao 

pagamento das custas e das despesas processuais.” (DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, atentando-se para que, de todos 

os despachos e decisões judiciais, sejam intimados o grupo recuperando, 

o administrador judicial, todos os credores e interessados, e notificado o 

órgão ministerial, sempre atentando-se para o disposto no artigo 79 da Lei 

11.101/2005. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008600-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008600-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): V.N.GONCALVES & CIA LTDA - ME RÉU: CODER COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS Vistos e examinados. 

Intime-se o autor para que, no prazo legal, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, formulando os requerimentos pertinentes ao 

deslinde da ação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI (ADVOGADO(A))

NEY FERNANDO DA NOBREGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000691-78.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): NEY FERNANDO DA NOBREGA RÉU: KLEYSLLER WILLON 

SILVA Vistos e examinados. Diante do interesse das partes de 

conciliarem, antes de apreciar a denunciação à lide e a impugnação ao 

valor da causa, hei por bem em designar audiência de conciliação para o 

dia 17 de Dezembro de 2018, às 08:00 horas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002656-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (EMBARGANTE)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EMBARGANTE)

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EMBARGADO)

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002656-91.2018.8.11.0003. 

EMBARGANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA 

SOUSA, OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos e examinados. Devolvo os autos à 

serventia para que retornem conclusos na pasta Minutar Sentença, para 

onde devem ser enviados todos os feitos que já possuem despacho 
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determinando a especificação de provas; certidão de revelia; certidão de 

abandono do feito pela parte autora; petição contendo solicitação de 

desistência da ação ou noticiando acordo entre as partes. Enfim, todos 

aquelas ações que encontrem-se no momento processual de 

saneador/julgamento antecipado. Registro que a conclusão dos autos nas 

pastas corretas é medida necessária, para que o processo possa ser 

devidamente triado e incluído em plano de trabalho, a fim de permitir a 

maior celeridade na tramitação e julgamento dos feitos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 18 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

DANIELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CREDI$NIL (RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000821-05.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA RÉU: BANCO BMG, 

CREDI$NIL Vistos e examinados. Devolvo os autos à serventia para que 

retornem conclusos na pasta Minutar Sentença, para onde devem ser 

enviados todos os feitos que já possuem despacho determinando a 

especificação de provas; certidão de revelia; certidão de abandono do 

feito pela parte autora; petição contendo solicitação de desistência da 

ação ou noticiando acordo entre as partes. Enfim, todos aquelas ações 

que encontrem-se no momento processual de saneador/julgamento 

antecipado. Registro que a conclusão dos autos nas pastas corretas é 

medida necessária, para que o processo possa ser devidamente triado e 

incluído em plano de trabalho, a fim de permitir a maior celeridade na 

tramitação e julgamento dos feitos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 355941 Nr: 10943-17.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA MUNIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324442 Nr: 8914-62.2003.811.0003

 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: MARIA VETORASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARBOSA VIEIRA, LAURENTINO 

RIBEIRO DE MORAES, DARCI BARBOSA VIEIRA, INACIO BARBOSA 

VIEIRA, JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA VIEIRA, 

ARLINDO RAFAEL DA SILVA, DENIVAM RODRIGUES GONCALVES, 

LINDOMAR BARBOSA VIEIRA, VALDEREI BARBOSA VIEIRA, VANDERLEI 

BARBOSA VIEIRA, ADEILTON DOS SANTOS, CELIO MARTINS SOUZA, 

FRANCISCO PEREIRA LUCAS, LUZIA BAPTISTA DA ROCHA, NUPERCINO 

PEREIRA DA CONCEICAO, OSVALDO SANTIAGO NASCIMENTO, MARINA 

PINHEIRO DA SILVA, OBEDE RUFINO SOUZA, JOEL RUFINO DE SOUZA, 

IRANY LUZIA GOMES MORAIS, JORGE SEBASTIAO GOMES, JOSÉ 

LOURENÇO PAIS, JUSTINO BRUM, MARIUSA VIEIRA DE SOUZA, 

SEBASTIAO RODRIGUES OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256, SEBATIÃO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT6256

 Vistos e examinados.

Considerando que há petição pendente de juntada nos autos, devolvo 

estes a serventia do juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807060 Nr: 17052-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555,  CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - 

OAB:OAB/MG103.944, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE 

CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, VICTOR 

FONTÃO REBELO - OAB:OAB/MG121.500

 Intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestar acerca do 

Auto de avaliação de fls. 471/473.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 888328 Nr: 1124-02.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, CIA DE FIAÇÃO E 

TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, JOAO CAETANO MUZZI - OAB:OAB/MG 

21997, JOAO VICTOR MARTINS - OAB:OAB/MG 130559, TIAGO MUZZI 

- OAB:OAB/MG 71874

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de Declaração de fls. 469/474.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 877693 Nr: 9452-52.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI PINHEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAVIO SADI OLIVEIRA, BRASIL CAMINHÕES 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:OAB/ MT 11.627, JOSÉ GEOVALDO DA SILVA - OAB:6063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 NTIMAÇÃO do Advogado da parte REQUERIDA para no prazo de cinco, 

(05) dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

d o  s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá juntar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento. Registro que a 

paralização indevida da presente carta precatória gerará a devolução da 

mesma à comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 800652 Nr: 14639-12.2015.811.0003

 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: LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A, FREDOLINO KELLER, 

BANCO DA AMAZONIA S/A, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETROLEO S/A, LUBEKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR, SABIN - SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

JAN S/A, CHEMINOVA AGRO BRASIL LTDA, SERRALGODAO COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, AÇOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BAYER S.A, HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, TRATORTECMAQ MECANICA E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, NOVAURORA MAQUINAS 

AGRICOLAS, HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINEIROS LTDA, PLAST LONA 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, SECCO VIEIRA E CIA LTDA, SIGNODE 

BRASILEIRA LTDA, BANCO BRADESCO S.A, CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS 

SANTO ANTÔNIO, THONON E MENDONÇA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT/5.447, ALENCAR 

LIBANO DE PAULA - OAB:16175, ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, ALVARO SILVA BOMFIM - OAB:SP/228.269, 

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, CARINA MOISES MENDONCA - 

OAB:SP/210.867, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:MT/8.244-B, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, ELISANGELA 

HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9183/MT, 

FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - OAB:SP 80.433, GABRIEL LUIZ 

SALVADORI DE CARVALHO - OAB:107460/SP, GABRIELA DA COSTA 

CERVIERI - OAB:OAB/SP 108924, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - 

OAB:MT/4.208-A, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:MT/10962-B, João 

de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOÃO PAULO GARCIA - 

OAB:OAB/ PR 66.039, JOEL CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42.855, JONAS 

DANIEL ERCEGO - OAB:85151, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS14705, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - A, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, LUIZ ALCESTE DEL 

CISTIA THONON FILHO - OAB:211808/SP, MARCOS VINICIUS DE 

OLIVEIRA MACIEL - OAB:OAB/ 351233, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.584-A, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, PAMELA CRISTINA TELINE - OAB:OAB/SP 280.351, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, TIAGO MUZZI - 

OAB:OAB/MG 71874, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, VINICIUS 

DUARTE BARNES - OAB:56242, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da recuperanda para, no prazo legal, trazer aos autos 

qualificação e endereço das partes mencionadas na decisão de fl. 4595, 

para ser procedida a instauração dos incidentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819099 Nr: 2598-76.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RODRIGUES COSTA 

- OAB:21529/GO, FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA - OAB:OAB/GO 

39498

 Intimação das partes acerca da audiência de instrução designada nos 

autos da Carta Precatória n° 5327764.85.2018.8.09.0051 em trâmite na 2ª 

vara de precatórias da Comarca de Goiânia, que será realizada no dia 

13/12/2018 às 10:40 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701985 Nr: 9963-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE ARAUJO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original e em igual prazo fornecer cópia das fls. 

96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 733803 Nr: 13719-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MONTEIRO LIMA, MARIA CORDEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO, DJANIRA 

ALEIXO DE SOUZA GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, MONICA VALÉRIA CORDEIRO LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 Vistos e examinados.

 Conforme relatório médico anexo, este magistrado foi submetido a 

tratamento cirúrgico em data de 23/08/2018, tendo permanecido em licença 

saúde e retornado às suas atividades laborais nesta data (19/09/2018), 

mas ainda necessitando fazer uso de cadeira de rodas para sua 

locomoção.

Deste modo, considerando a situação em que se encontra o magistrado e 

a falta de espaço suficiente para que o mesmo possa se acomodar e 

locomover na sala de audiência, impossível se revela a realização do ato 

agendado nestes autos para o dia de hoje.

 Sendo assim, redesigno a audiência para o dia 20/03/19 às 14:00.

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.: 414088 Nr: 9722-91.2008.811.0003

 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): JOSINALDO M FELIX, JOSINALDO MARQUES 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426821 Nr: 8969-03.2009.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZOLI CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - 

OAB:MT/6525, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE MATEUS 

GUIMARAES - OAB:MT/9722-A

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707212 Nr: 1974-66.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, MARILDA MOREIRA 

RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781774 Nr: 6894-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A, 

PEDRO ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DO AMARAL LEÃO - 

OAB:OAB/MG 119614, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - 

OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo legal, informar 

dados bancários da requerida ALL-AMÉRICA LOGÍSTICA S.A, CNPJ 

02.387.241/0001-60 para o levantamento de valores. Registro que o CNPJ 

informado na petição 371, qual seja, 39.115.514/0001-28 é de pessoa 

estranha aos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002418-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEA SOMMER (ADVOGADO(A))

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que, no momento do recebimento da 

petição inicial, este Juízo dispensou a realização da mediação, haja vista 

os teores do Ofício Circular 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela 

Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, 

onde se afirmava que o Núcleo não estava adaptado às rotinas de 

trabalho das unidades judiciárias e dos gabinetes; e do PROVIMENTO 

09/2016-CM que dava conta da falta de estrutura física e de pessoal 

suficiente nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSCs) das comarcas do Estado de Mato para atender a toda 

demanda. Considerando que atualmente esta comarca de Rondonópolis 

conta com conciliadores judiciais devidamente credenciados no TJMT e 

habilitados para a realização das audiências de conciliação e/ou 

mediação. Considerando que, na reunião que a CGJ-MT realizou com os 

magistrados do polo de Rondonópolis no dia 06 de março, a conciliação foi 

apresentada como uma das principais metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), pela Corregedoria Nacional de Justiça e pela 

gestão 2017/2018 do TJ/MT; E, considerando que a conciliação pode ser 

realizada a qualquer tempo e que o Juízo deve incentivar os atos 

conciliatórios, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 07/07/2017 às 

09:50hs, a qual será realizada na sala de audiências desta vara (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca. Proceda-se a intimação das partes 

(via procurador) e seus advogados para que compareçam à audiência. 

Cientifique-se as partes de que deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogado ou defensor público; e que o não 

comparecimento injustificado (da parte autora ou requerida), será 

considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com a cominação de 

multa de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

nos termos do artigo 334, §8º, do CPC. Advirto que a audiência de 

conciliação só não será realizada na hipótese do artigo 334, § 4o, inciso I 

e §5o do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, tornem-me igualmente conclusos 

para o prosseguimento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010410-21.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ANIZIEL 

SABINO PERZ Advogados do(a) REQUERENTE: DAIANE HELICA DA SILVA 

ICHI - MT24523/O, JUSCIELE MORETTI DE MELO - MT0018451A 

REQUERIDO: ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME Advogado 

do(a) REQUERIDO: GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA - DF28495 

DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de 

Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, 

objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam 

pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão 

indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que 

entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 

documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao 

restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA 

APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de 

defesa quando a parte, intimada para especificar e justificar a produção 

de provas que lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição 

com pedido genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser 

produzida”. (Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015). Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO 

DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 
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CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009580-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR(A))

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009580-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS COIMBRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é titular da 

unidade consumidora de energia elétrica número 6/2601157-7, e que 

recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de R$425,43, 

com vencimento em 21.09.2018. 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 Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$425,43 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$425,43, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação à fatura no valor de R$425,43 com vencimento em 

21.09.2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela 

requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26 de novembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 
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da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009599-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI (ADVOGADO(A))

HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR (REQUERIDO)

LARISSA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009599-27.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR, LARISSA SANTOS SILVA 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007708-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SCHULZ BAR (ADVOGADO(A))

RENAN MAXIMENCO BAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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.
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Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1009667-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRILLE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS ALVES CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009667-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRE LUIS ALVES CAMPOS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos e examinados. Cuida-se de pedido de produção antecipada de 

provas, onde o autor formulou os seguintes requerimentos: “1) Conceda 

os benefícios da Justiça Gratuita, vez que o Requerente é pobre no 

sentido jurídico do termo, conforme declaração anexa; 2) Seja julgada 

procedente a presente PRODUÇÃO ANTENCIPA DE PROVA DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS, com pedido de Liminar para condenar a Empresa 

Requerida a exibir em juízo no prazo de 5 (cinco dias) o EXTRATO DAS 

CONTAS que o Requerente possuía; 3) A citação da Empresa Requerida 

para no prazo legal exibir em juízo os documentos solicitados; 4) A 

condenação da empresa Requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais bem como pagamento de honorários de sucumbência; 5) Por 

fim, informa que não possui interesse em audiência de conciliação, haja 

vista a matéria ser de única e exclusiva prova documental.”. A requerida 

foi citada e quedou-se inerte, razão pela qual decreto a sua revelia e 

homologo os elementos trazidos ao feito para servirem como prova judicial 

em futura ação eventualmente a ser proposta pelo autor. Nesse sentido: 

“A produção antecipada da prova, prevista nos artigos 381 a 383, do 

CPC/2015, viabiliza a antecipação do que só seria possível no curso da 

instrução processual (isto é, a produção da prova). Embora o CPC/1973 já 

previsse essa ação, passível de ser proposta nos casos em que presente 

a urgência (era uma das cautelares típicas, prevista nos artigos 846 a 851 

do Código revogado)[3], o CPC/2015 lhe conferiu espectro mais amplo, 

abarcando outras hipóteses que não envolvem urgência. (...) Como seu 

objetivo é, tão somente, viabilizar a produção da prova, não comporta 

valoração ou formação de convencimento. O procedimento da produção 

antecipada da prova é conciso e culmina na prolação de sentença 

homologatória, que atesta servirem os elementos produzidos como prova 

judicial. Assim, a análise da prova ocorrerá no bojo de uma ação (futura 

ou em curso), resguardando a ambas as partes o exercício do 

c o n t r a d i t ó r i o ,  e m  s u a  a c e p ç ã o  s u b s t a n c i a l . ” 

(https://processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/469979723/producao-ante

cipada-da-prova-no-cpc-2015). Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito, condenando a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da causa. Após a adoção de todas as providências 

pertinentes, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009506-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA NAVES AGUIAR (AUTOR(A))

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (RÉU)

DYONE DIAS LUZINI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009506-98.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARILDA NAVES AGUIAR RÉU: DYONE DIAS LUZINI, DYONE 

DIAS LUZINI - ME Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DÉBITO LOCATIVO 

proposta por MARILDA NAVES AGUIAR em face de DYONE DIAS LUZINI. 

Em breve síntese, argumenta que a parte requerida está inadimplente com 

os alugueres referente aos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro/2017, além dos acessórios pertinentes à locação (multa 

contratual e IPTU). Pugna pela rescisão contratual, despejo do locatário do 

imóvel, bem como condenação para que proceda ao pagamento dos 

alugueres e acessórios até a desocupação do imóvel. Junta procuração e 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para resposta. A parte autora pugnou pela decretação da 

revelia e julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da revelia Analisando os 

autos, extrai-se que a parte requerida foi citada por edital, entretanto, 

deixou de apresentar contestação, razão pela qual decreto a sua revelia. 

De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, 

uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela qual caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pela parte autora, somente não se reputarão verdadeiros, quando o 

contrário resultar da convicção do juiz. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE 

PROJETO ARQUITETÔNICO. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. 

SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE 

COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR INTIMADO PARA 

ESPECIFICAR PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

ÔNUS NÃO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "A simples decretação da revelia não conduz fatalmente ao 

acolhimento do pedido inicial, pois a presunção dela decorrente, de 

veracidade dos fatos alegados, é somente relativa e não desonera o autor 

de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua 

tese "  (TJ - S C  -  A C :  0 3 0 9 1 0 1 2 6 2 0 1 6 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309101-26.2016.8.24.0020, Relator: Fernando Carioni, Data de 

Julgamento: 03/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) II – Do julgamento 

antecipado Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. III – Do despejo Como se sabe, nas 

ações de despejo por falta de pagamento são admissíveis as seguintes 

alternativas para o réu: purgar a mora (artigo 62, II, da Lei 8.245/91) ou 

contestar a ação. A purgação da mora é medida de equidade que visa a 

beneficiar o locatário, evitando a retomada do imóvel pelo locador e, por 

outro lado, procura também atender ao direito do locador de receber 

integralmente a quantia que lhe é devida por força do contrato. No caso 

vertente, verifica-se que a parte ré não purgou a mora, como também não 

contestou os fatos e fundamentos descritos na exordial, conforme 
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consignado alhures, razão pela qual, deve-se considerar a existência e 

validade do contrato celebrado entre as partes durante o período 

mencionado pela autora. Ademais, é certo que não estamos diante de um 

daqueles contratos chamados de adesão, em que uma das partes não tem 

a oportunidade de discutir suas cláusulas, de modo que, se a parte 

requerida não tivesse concordado com as cláusulas insertas no contrato, 

poderia tê-las discutido com a autora antes de firmá-lo ou mesmo tomado 

às providências legais que lhes competiam, o que, contudo, não fizeram. 

Neste ponto, insta consignar que o locatário deve, assim como o locador, 

observar o princípio da força vinculante ou obrigatoriedade dos contratos 

(pacta sunt servanda) que, na lição de Celso Marcelo de Oliveira, “é 

corolário natural dos princípios da boa fé e da autonomia da vontade”. 

(Teoria Geral dos Contratos, LZN Editora, 2002, pág. 69). Portanto, 

estando devidamente comprovadas a relação locatícia e a infração 

contratual, bem como, o atraso no pagamento dos aluguéis, fatos 

incontroversos, em face da revelia da parte requerida, faz-se mister 

reconhecer a procedência do pedido inicial com todas as suas 

consequências, nos termos do que dispõe o artigo 9º, III, c/c art. 62, 

ambos da Lei nº 8.245/91. Neste sentido: APELAÇÃO. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS INCONTROVERSO. RESCISÃO 

CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO SOB PENA DE 

DESPEJO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2. O contrato de aluguel de imóvel deve 

ser cumprido na forma avençada, de forma que o inadimplemento do 

locatário enseja quebra do contrato e o consequente despejo. 3. 

Incontroverso o inadimplemento do locatário, a procedência do pedido de 

rescisão contratual e determinação de desocupação do imóvel sob pena 

de despejo é medida que se impõe. (...). (TJ-DF 20170510073576 DF 

0007288-22.2017.8.07.0005, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 19/09/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 26/09/2018 . Pág.: 185/191) CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONFESSO. 

PURGA DA MORA NÃO REQUERIDA NEM COMPROVADA. CÁLCULOS 

IMPUGNADOS DE FORMA GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O 

inadimplemento é incontroverso e o apelante não comprovou a purgação 

da mora, que deve ocorrer no prazo de 15 dias contados da citação (art. 

62, II, da Lei nº 8.245/91). 2. Recurso improvido. (TJ-SP 

10231344820148260002 SP 1023134-48.2014.8.26.0002, Relator: Artur 

Marques, Data de Julgamento: 18/10/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/10/2017) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos da inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O FEITO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

para: a) rescindir o contrato de aluguel; b) determinar o despejo da parte 

requerida e, c) condenar o demandado no pagamento dos alugueres e 

demais despesas indicadas nos autos, vencidos/apurados até a data da 

desocupação do imóvel, devidamente corrigidos a partir da data de cada 

vencimento e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e da multa contratual avençada entre as partes. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

despejo compulsório, independentemente de novo mandado. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422508 Nr: 4783-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON Willians fatoni 

rodrigues - OAB:

 Intimação do patrono do autor, Drª Katherine Nunes de Souza Crivellaro, 

para devolver no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o processo acima, 

sob pena de busca e apreensão, em carga desde 04/07/2018.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 888853 Nr: 1263-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIP, CDDB, LFS, TODS, GP(NRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 Intimação do Patrono da Requerida Dr. ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR, inscrito na OAB sob o nº. 12992, do inteiro teor do despacho que 

a seguir transcrevo: " Visto. Para oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes (MP e DEFESA)marco o dia 29 de novembro deste ano, às 

14:30horas. INTIMEM-SE."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003593-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. C. D. D. O. (ADVOGADO(A))

J. G. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. (RÉU)

N. S. D. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003593-38.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação da 

parte executada, por meio do patrono, para efetuar o pagamento do débito 

alimentar atualizado no importe de R$ 1.383,18 (mil trezentos e oitenta e 

três reais e dezoito centavos), conforme cálculo atualizado no ID 

15961119, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser decretada 

imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do CPC. 

Rondonópolis, 18 de outubro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005426-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. D. S. (REQUERENTE)

M. D. F. G. C. (ADVOGADO(A))

L. P. B. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. M. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005426-57.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15141479, pelo que designo o dia 06.12.2018, às 14h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Quanto aos demais 

pedidos de ID: 15141479, eles foram postergados à contestação, 

conforme se extrai do ID: 14194260, item 8, devendo assim permanecer. 3. 

Intimem-se e notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, 

bem como o representante do Ministério Público. 4. Cite-se a parte 

requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, 

todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 
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contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002401-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA PEREIRA DE ALMEIDA NOGUEIRA (AUTOR(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SOARES DE CARVALHO (RÉU)

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002401-70.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Homologo o 

acordo de ID: 12216481, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

2. No mais, tendo em vista que a última parcela do acordo venceu no mês 

de maio, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, informe a 

este juízo quanto à quitação do débito, na forma acordada nestes autos. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000566-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. R. N. (ADVOGADO(A))

L. N. Z. (REQUERENTE)

M. E. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000566-13.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para que materialize os mandados de registro de imóvel (ID's. 

15714665 e 15742311), instruindo com cópia da inicial e sentença e 

proceda ao devido registro junto ao cartório do 1º Ofício, bem assim como 

comparecer na escrivania e firmar o termo de guarda definitivo, em cinco 

dias. Decorrido o prazo os autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 18 

de outubro de 2018 JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005843-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. S. (AUTOR(A))

K. K. R. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. N. D. B. (RÉU)

D. N. D. B. (RÉU)

P. F. D. B. (RÉU)

 

Processo n.º 1005843-10.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 06.12.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001810-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. S. J. (ADVOGADO(A))

W. S. R. J. (RÉU)

S. O. B. (ADVOGADO(A))

A. M. D. S. R. (RÉU)

 

Processo n.º 1001810-74.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Redesigno para o 

dia 13.12.2018, às 15h, a audiência de conciliação atempada no ID: 

15603349. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008546-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIELI ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICKON DOUGLAS GONCALVES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008546-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID: 15636704. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008394-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELLA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (INVENTARIADO)

JOSE ROSENDO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008394-94.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, 

do CPC, carreando aos autos a certidão negativa de testamento expedida 

pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, em nome dos 

de cujus, sob pena de indeferimento (artigo 321, parágrafo único, do CPC), 

uma vez que a certidão juntada no ID: 13668385 não presta aos fins 

colimados, 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 

de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 372236 Nr: 740-59.2006.811.0003

 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: ADSA, SADFN, FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Processo n.º 740-59.2006.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 
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Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2006 com vários pedidos de suspensão, assim, não obstante, o 

pleito de fl. 276 e as razões ali invocadas, intime-se a parte autora para 

que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, dê o regular 

andamento processual, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

art. 485, inciso III, do Código de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 715377 Nr: 10651-85.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10651-85.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 184, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 786070 Nr: 8639-93.2015.811.0003

 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: SPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8639-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2015 com vários pedidos de suspensão, assim, não obstante a 

manifestação de fl. 199, intime-se a parte autora para que, no prazo 

máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, dê o regular andamento 

processual, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, 

inciso III, do Código de Ritos

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 785560 Nr: 8448-48.2015.811.0003

 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: AMBR, CR, LR, JDSRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, SILVIO DOS SANTOS - OAB:77051, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8448-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 186, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 819859 Nr: 2860-26.2016.811.0003

 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: IMR, IMR, IMR, MIMR, JIMR, IMR, EDIMR, EDIMR, EDIMR, 

EDIMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2860-26.2016.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2016 com vários pedidos de suspensão, assim, não obstante, o 

pleito de fl. 39, anverso e verso, e as razões ali invocadas, intime-se a 

parte autora para que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) 

dias, dê o regular andamento processual, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Ritos.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 824595 Nr: 4450-38.2016.811.0003

 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: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDS, BCDS, MECDS, VCDS, EDS, VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:OAB/MT 16.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0, KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 20.179, 

RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 26. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

veiculados no petitório inaugural, para minorar os alimentos devidos pelo 

autor à parte requerida para o patamar de meio salário mínimo, 

correspondendo atualmente ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e 

setenta e sete reais), que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada 

mês, diretamente à parte demandada ou por meio de depósito bancário.27. 

Ressalte-se que a presente decisão tem efeito ex tunc, retroagindo à data 

da citação da parte requerida, nos termos do entendimento exarado pelo 

STJ em julgamento dos EREsp de n.º 1.181.119/RJ, de relatoria do ministro 

Luis Felipe Salomão, ressalvando-se que as prestações alimentícias já 

pagas pela parte alimentante são irrepetíveis.28. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita.29. Notifique-se o representante do 

Ministério Público.30. 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, 15 de outubro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 6573 Nr: 3728-73.1994.811.0003

 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: SMDOM, DOM, COM, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, MARIBEL 

GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3728-73.1994.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 262, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 785360 Nr: 8351-48.2015.811.0003

 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: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8351-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 106/107.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 818789 Nr: 2494-84.2016.811.0003

 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: JFDS, ISS, JBDS, JFDS, DDJS, MADS, MDJA, AA, TDJS, 

SFDS, MF, MFDS, JDSS, EDVFDS, RBDS, CFDS, MFDS, AFDS, EFDS, 

AFDS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2494-84.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 78, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 761817 Nr: 14413-41.2014.811.0003

 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: FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, PAULO DE SOUZA 

FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14413-41.2014.811.0003

Vistos etc.

1. O art. 139, inciso II, do Código de Ritos, prescreve que o juiz deve velar 

pela duração razoável do processo. Tal disposição está alinhada com a 

nova ordem constitucional, a qual situa a dignidade da pessoa humana 

como núcleo do constitucionalismo contemporâneo e pilar do Estado 

Democrático de Direito. Esta nova concepção de justiça constitucional, 

sem dúvida, teve sua tônica com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45, promulgada em 08.12.2004, em especial com a consagração do 

princípio da razoável duração do processo, localizado topograficamente 

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Republicana de 1988, considerando que 

nenhum processo pode tramitar ad eternum, sob o risco de depor contra a 

credibilidade do Poder Judiciário e de suas instituições.

2. Nesta linha de raciocínio, ressai dos autos que o feito já se arrasta 

desde 2014 com vários pedidos de suspensão, assim, não obstante a 

manifestação de fl. 94, intime-se a parte autora para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 30 (trinta) dias, dê o regular andamento processual, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Ritos

3. Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 822209 Nr: 3677-90.2016.811.0003

 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: OAM, OAM, OAM, NAMA, OAM, MDCMA, CAMC, OAM, 

IAM, LAM, EDODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAMF, EDMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3677-90.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 86, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007251-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICHELE SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CELESTINO DE JESUS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007251-36.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 320, do Código de Ritos, juntando 

aos autos memória de cálculo atualizada, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003820-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA PATRICIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003820-28.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 8172230). 2. Assim, por 

tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, 

inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele 

juízo, que é o prevento para a apreciação desta matéria. 3. Sobre o tema, 

anoto o seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO 

EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT – Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira 

Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de 

Farias, j. 02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006036-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR(A))

INGRYDYS HANANDA MINGOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006036-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando vagarosamente todo o processo, entendo ser necessária nova 

tentativa de conciliação entre as partes para fomentar a pacificação social 

dos conflitos e homenagear a célere resolução da lide, possibilitando-lhes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim 

sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no 

inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na 

Resolução 125, do -CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário, observando a Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 3. Com a realização do ato solene, venham-me 

conclusos para ulterior deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003005-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (RÉU)

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003005-94.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que 

não há outros herdeiros do falecido além daqueles mencionados no 

processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com firma 

reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004929-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YAN LANDER XAVIER SOUSA (AUTOR(A))

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL DUARTE DE SOUZA (RÉU)
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VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004929-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio (ID: 4173856) é uma sentença proferida pelo 

juízo da 7ª Vara Cível de Rondonópolis no ano de 2000, que 

posteriormente deixou de existir, sendo sua competência transferida à 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca. 2. Assim, por tratar-se de 

matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, inciso II, do 

Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele juízo, que é o 

prevento para a apreciação desta matéria. 3. Sobre o tema, anoto o 

seguinte julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL 

– MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZO 

PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A 

execução de alimentos deve ser promovida no juízo em que tramitou o 

processo de conhecimento do qual adveio o referido titulo judicial, em 

consonância com a regra prescrita no art. 575, II do CPC.” (TJ/MT – 

Conflito de Competência n.º 167.766/2014, Primeira Turma de Câm. Cív. 

Reun. de Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 

02.07.2015) (grifo nosso) 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008604-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIZA RODRIGUES SCHEFFER (REQUERENTE)

JAINE NAHANE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008604-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a parte 

requerente, Dalziza Rodrigues Scheffer, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

4. No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, deverá a pessoa da inventariante apresentar as primeiras 

declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos 

bens inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de 

imóvel rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005191-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ CANDIDO (ADVOGADO(A))

DAYANE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005191-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13678197, para que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de 

que informe ao juízo acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em favor 

do executado, no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após, abra-se vista dos 

autos às partes e, em seguida, ao representante do Ministério Público. 3. 

Empós, conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009628-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. (AUTOR(A))

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

DANIELE CARLA TOSIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DONATONI ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009628-77.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo o presente 

cumprimento de sentença. 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. Na sistemática 

adotada pelo Código de Processo Civil, nota-se que o cumprimento da 

sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos é regido pelo art. 528, 

sendo que o §8º do mencionado dispositivo autoriza que o exequente opte 

pela adoção do rito previsto no art. 523, do Código de Ritos, in verbis: “Art. 

523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, 

e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento 

definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o 

executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante. § 3º Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” 

4. O Código Civil, em seu art. 1.695, dispõe que são devidos os alimentos 

quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, 

pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamem, 

pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 5. 

Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil). 6. Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, sem necessidade de nova intimação, poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua impugnação, nos 

termos do art. 525, do Digesto Processual Civil. 7. Para a hipótese de 

pagamento pela parte executada, antes da intimação, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o valor quitado, no prazo de 5 

(cinco) dias, ex vi do disposto no art. 526, do Código de Ritos. 8. Abra-se 

vista ao Ministério Público. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PIMENTEL LOPES (ADVOGADO(A))

MIRIAN KELY FELIX DOS ANJOS (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

A. A. D. O. D. A. (AUTOR(A))

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDENIR ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1002725-60.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 20.02.2019, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados e o representante do Parquet. 3. No mandado de 

intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se presentes 

não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria de fato, nos 

termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 

357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que 

compete aos patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 

(três) dias de antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 

455, caput e §1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004083-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY RITIELLY SOARES DE MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004083-26.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

23.01.2019, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001260-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001260-16.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. S.F.B. e M.F.B., 

representadas por sua genitora, Sr.ª RONIMARCIA BRITO DA SILVA 

(qualificadas nos autos) postula a este juízo a concessão de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do de cujus, 

Wilson Fernando Ferreira dos Santos, pai das menores, junto à Caixa 

Econômica Federal. 2. A inicial foi instruída com os documentos 

necessários à propositura da ação. 3. O representante do Ministério 

Público manifestou-se no ID: 15501357. 4. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando 

detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, as requerentes são 

filhas do falecido, conforme documentos acostados ao caderno 

processual, bem como que não há outros herdeiros, o que evidencia sua 

legitimidade para postular o presente alvará judicial. 6. Quanto à 

possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a propositura do 

inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA 

O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – 

grifamos) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor da parte autora (qualificadas nos autos), 

autorizando-a a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto à Caixa Econômica em favor de Davi Paulo Aimone Silveira, 

falecido. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em custas processuais, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

12. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005673-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. N. D. S. C. (ADVOGADO(A))

E. P. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. A. (REQUERIDO)

I. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005673-38.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

suas emendas apresentadas através das petições registradas nos IDs 

14693393 e 15251530. 2. Processe-se em segredo de Justiça, em 

conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Havendo interesse de pessoa 

idosa no feito, confira-se prioridade na tramitação processual, nos termos 

do art. 1.048, I, do CPC e art. 71, da Lei 10741/03. 5. Considerando-se os 

fatos alegados, mormente o estado de saúde da interditanda I. S. de A. 

(laudo médico) e a necessidade de ampará-la material e socialmente, 

nomeio desde logo curador provisório, o requerente E. P. de A., sobretudo 

para fins previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando o 

referido curador provisório nomeado depositário fiel dos valores recebidos 

da Previdência, e também obrigado à prestação de contas quando instado 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. O curador provisório deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne a representatividade 

atribuída ao curador relativamente aos atos da vida civil da requerida, 
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limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado à curatelada alienar, 

demandar ou ser demandado sem a devida representação de seu 

curador. Nada obsta a reapreciação da medida quando da realização da 

entrevista e estudo social, ocasião em que esta magistrada ficará mais 

próxima dos fatos e das provas. 6. No que tange ao derradeiro pedido de 

interdição parcial do requerido E. P. de A., no caso em tela, não vejo 

preenchido o requisito da existência da probabilidade do direito, uma vez 

que a parte autora deixou de acostar aos autos documento médico 

retratando a necessidade de amparo, ao menos parcial, nos moldes 

pleiteados, estando ausente, portanto, indícios de que requerido seja 

incapaz. Nesse sentido, tratando-se de decisão sobre a capacidade civil 

da pessoa, com graves consequências para o interditando e para 

terceiros, imprescindível prova cabal da incapacidade, não demonstrada, 

in casu, em razão da carência do imprescindível documento médico. 

Registre-se que interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo 

da pessoa, retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua própria 

vida, sendo certo que somente em casos excepcionais se admite a 

concessão da tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um 

curador provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as 

cautelas para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, 

ainda que parcialmente. A propósito: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PROVISÓRIO. PESSOA IDOSA, MAS LÚCIDA. 

DESCABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DESCABIMENTO. 1. Comporta 

decisão monocrática o recurso que versa sobre matéria já pacificada no 

Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 557 do CPC. 2. A interdição é 

instituto destinado à proteção de pessoa incapacitada, retirando dela a 

faculdade de administrar seus bens e reger sua própria vida. 2. Não se 

justifica a concessão de tutela antecipada para a nomeação de curador 

provisório, quando a interditanda, a par da idade provecta e dos 

problemas de saúde, é pessoa lúcida e capaz de gerir sua própria vida, 

como mostram os atestados médicos. Recurso desprovido.” (Agravo Nº 

70044064335, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/07/2011). Nesta 

senda, considerando a inexistência de documento médico e, por corolário, 

de demonstração acerca da incapacidade do requerido E. P. de A. em 

reger sua própria pessoa e administrar os seus bens e sendo 

extremamente grave a medida de nomear curador provisório ao 

interditando, INDEFIRO o pedido liminar. 7. Ademais, intime-se a parte 

autora para especificar sobre quais aspectos pretende ver conferida a 

curatela parcial do demandado E. P. de A., exemplificando as limitações 

sofridas e, a necessidade de amparo pela via eleita, no prazo de 15 

(quinze) dias. 8. Desde já, determino a elaboração de estudo pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as potencialidades e habilidades dos demandados, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências dos interditandos no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 9. Designo 

audiência de entrevista para o dia 05 de dezembro de 2018 às 14h00min. 

Citem-se os requeridos, cientificando-os de que poderão, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002825-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. S. (AUTOR(A))

E. F. M. N. (ADVOGADO(A))

J. I. L. D. A. (ADVOGADO(A))

O. D. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. S. M. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002825-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, proceda a 

atualização do endereço da parte requerida (ID 14482651). 2. Doravante, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018 às 

15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 3. Cite-se a 

demandada, nos moldes determinados no ID 12819857. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá a demandada contestar o presente, desde que 

o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Rondonópolis-MT, 01 de 

outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003977-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. G. (ADVOGADO(A))

B. A. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE ARANTES RUICCI OAB - 052.222.001-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (RÉU)

C. L. N. J. (ADVOGADO(A))

 

impulsiono o feito para intimar o autor a manifestar-se quanto a 

contestação, id. 16005444, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747787 Nr: 6617-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO AMARAL LOPES, BEATRIZ VILELA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LAURA MIRANDA DO AMARAL, 

MARIA LAURA AMARAL LOPES, BADI FARAH, NADIR AMARAL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 Vistos etc.,

1. Ab initio, considerando a existência de ‘Ação de Retificação Consensual 

de Registro Civil de Óbito’ ajuizada pelos herdeiros em tramitação perante 

este juízo, sob o nº. 1000324-25.2016.8.11.0003, visando a correção do 

patronímico materno de Jair Soares em relação a autora da herança, 

atualmente em fase de dilação probatória e, a teor do bem lançado parecer 

ministerial de fls. 91/94, hei por bem indeferir a suspensão processual 

derradeiramente vindicada.

 Isso porque, não obstante o julgamento daquela causa possa influir 

diretamente no deslinde do procedimento sucessório em apreço, diante da 

possibilidade de figurar o incapaz Jose Marcelo Lima Soares como 

herdeiro por representação de Jair Soares, acaso acolhido o pedido de 

retificação do assento civil, tenho que inexiste qualquer óbice ao regular 

prosseguimento da ação.

Destarte, as partes estão regularmente representadas, inexistindo litígio 

sobre o patrimônio inventariado e ausentes indícios de que os herdeiros 

da falecida venham a dilapidar prematuramente os bens a serem 

partilhados.

Doravante, malgrado a pendência de julgamento da ação de retificação de 

registro civil e, apesar da palidez de elementos de convicção capazes de 

confirmar a existência do liame parental nestes autos, que será objeto de 

ampla cognição em procedimento autônomo e adequado, em sendo 

reconhecida a r. pretensão, o requerente Jose Marcelo será inserido no 

rol de herdeiros por representação da extinta, em decorrência do óbito de 

Jair Soares (fl. 30), concorrendo em condições de igualdade com os 

demais herdeiros em substituição àquele, de acordo com o comando 

inserto no art. 1.851, do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. SECESSÕES. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL E PETIÇÃO DE HERANÇA. Ainda que ausentes elementos 

dotados de verossimilhança nesse instrumento, sopesando que a reserva 

de quinhão é medida de natureza eminentemente cautelar que não 

acarretará prejuízo aos demais herdeiros, acaso improcedente o pedido, 

uma vez que não contempla disposição de patrimônio, revela-se prudente, 

com supedâneo nos artigos 798 e 1.001 do CPC, deferir a reserva de 

bens. RECURSO PROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 
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70078851805, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 24/08/2018).

Assim, perfeitamente cabível a reserva de quinhão em favor de Jose 

Marcelo Lima Soares, com o fito de resguardar eventual reconhecimento 

da condição de neto alegada, porquanto desnecessária a suspensão 

processual do presente, bastando a reserva de quinhão em favor do 

interessado.

 Dito isto, com fulcro no poder geral de cautela conferido pelo art. 297 do 

CPC e sopesando-se a manifestação ministerial outrora apresentada, 

determino que se proceda a reserva de bens suficientes para garantir a 

quota parte do suposto herdeiro, conforme disposto no art. 628, do CPC.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de nº. 

1000324-25.2016.8.11.0003.

2. Outrossim, intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

esclarecer se remanesce a intenção dos sucessores em efetuar a 

cessão de direitos noticiada às fls. 81/83 e, em caso positivo, adotar as 

providências apontadas no decisum de fl. 87, sob pena de restar 

prejudicada a pretensa transferência das quota-partes.

Na oportunidade, deverá o mesmo acostar aos autos a Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do tributo ou declaração de isenção respectiva.

Sem prejuízo, com a avaliação a ser realizada pelo ente fazendário, 

competirá ao representante legal do espólio a retificação do valor atribuído 

à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado 

sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 

80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998) e, consequentemente, 

proceder a complementação das custas processuais devidas.

3. Por fim, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública Estadual para fins 

do art. 626, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806401 Nr: 16802-62.2015.811.0003

 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: LLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDSES, FJDSES, ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - 

OAB:10509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES - OAB:14334-B, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, REGINA CELIA DOS SANTOS E SOUZA AMERICO - 

OAB:89148

 Vistos etc.,

Intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente para declinar o atual 

endereço do requerido Rafael, diante das inexitosas tentativas de citação 

outrora realizadas, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

 Após, renove-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 39827 Nr: 370-32.1996.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDA HELENA LOPES LELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE OLIVEIRA LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 0 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O FORMAL DE PARTILHA 

RETIFICADO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 738308 Nr: 895-81.2014.811.0003

 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: JAIR RODRIGUES CASEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO CASEIRO, ESPOLIO DE 

MARIA RODRIGUES CASEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:MT/ 19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Sem custas, eis as partes militam sob o pálio da Assistência 

Judiciária Gratuita. Honorários incabíveis à espécie.Após o trânsito em 

julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha, atentando-se 

que em razão do processamento do inventário conjunto dos genitores 

comuns dos herdeiros, caberá a estes a divisão igualitária do monte. Por 

oportuno, ressalto que previamente a transmissão efetiva do aludido 

patrimônio perante o SRI competente, as partes interessadas deverão 

providenciar regularização da restrição gravada na matrícula sob o nº. 

68.584 (fl. 28), eis que em dissonância a certidão negativa de débitos 

municipais encartada à fl. 46, sobretudo visando o escorreito recolhimento 

dos tributos porventura pendentes.No mais, a par da separação de fato do 

herdeiro Jair de sua então consorte, em atenção a divergência constante 

do assento civil de fl. 75 e aquele de fl. 76, acaso sobrevenha obstrução 

no registro do formal de partilha perante a serventia extrajudicial, as 

partes haverão de adotar as providências já apontadas derradeiramente 

(fls. 79/80), no sentido de regularizar a mencionada averbação.Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessário aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas 

as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703749 Nr: 11726-96.2011.811.0003

 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: VALDIVINO ALVES CORREA, SILVIA CENTURIAO DE 

AQUINO CORREA, KÁTIA CILENE ALVES CORREA, EDNA FARIAS DA 

SILVA, THALES JOSE FARIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BRASIL NUNES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON FERREIRA - 

OAB:91289/SP, CARLOS MELO DA SILVA - OAB:9956, DIANARU DA 

SILVA PAIXÃO MANGUEIRA - OAB:10.105MT, GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 12.701B, JOSÉ WILSON BOIAGO 

JÚNIOR - OAB:SP/160.515, JUSCIELE MORETTI DE MELO - OAB:18451, 

WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JÚNIOR - OAB:18052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. A teor do pedido de alvará judicial para fins de quitação do ITCMD 

manejado às fls. 264/268, intimem-se os herdeiros Valdivino e Katia por 

seus respectivos procuradores para, querendo, se manifestem em 05 

(cinco) dias.

2. Após, tornem os autos conclusos para análise da pretensão.

3. Sem prejuízo, a inventariante deverá retificar o valor atribuído à causa 

quando da apresentação do plano de partilha, em consonância aquele 

apurado pela Sefaz/MT, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998), 

efetivando-se o recolhimento de eventual saldo de custas remanescentes 

devidas, previamente a expedição do formal de partilha.

4. Por oportuno, anoto a pendência de apresentação da certidão negativa 

de débito federal em nome do falecido e Guia de Informação e Apuração 

do ITCMD, acompanhada da avaliação administrativa do tributo e 

comprovante de recolhimento do mesmo, relativamente aos Estados de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 426695 Nr: 8872-03.2009.811.0003

 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 ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT, JOSE APARECIDO PEREIRA VERISSIMO - 

OAB:71400/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., 1. Cuida-se de Inventário do Espólio de ALCIDES VIEIRA DE 

SOUZA, sendo requerente e inventariante MARIA ALVES DE SOUZA e 

Outros), sendo que desde então não vem exercendo satisfatoriamente 

seu múnus, porquanto deixou de cumprir o comando de fls. 260/262, 

limitando-se a postular pela dilação de prazo (fls. 263/264).Não obstante o 

deferimento do r. pedido à fl. 266 e, a tentativa de intimação pessoal da 

inventariante para conferir regular andamento ao feito (fl. 277), a mesma 

foi cientificada via edital (fl. 278) e através de seu patrono constituído (fls. 

271, 273, 281 e 283), il.Assim, estando a atual inventariante incursa na 

hipótese prevista no art. 622, inciso II, do CPC e com supedâneo no art. 

622 caput do mesmo diploma legal, REMOVO DE OFÍCIO A SRA. MARIA 

ALVES DE SOUZA do encargo de inventariante, NOMEIO INVENTARIANTE 

a herdeira FRANCISCA DE SOUZA SANTOS, facultando-a a firmar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.2. Doravante, indefiro a 

constatação in loco no imóvel inventariado, conforme manejado 

derradeiramente, haja vista que a ação de inventário consiste em 

procedimento de jurisdição contenciosa, cujo objetivo cinge-se na 

apuração do acervo hereditário e de eventuais dívidas deixadas pelo 

falecido ou pelo espólio, para, após o pagamento do passivo, estabelecer 

a divisão do patrimônio deixado entre os herdeiros..3. Assim, intime-se a 

novel inventariante para conferir impulso ao feito, no prazo improrrogável 

de 20 (vinte) dias, a fim de atender integralmente o quanto disposto no item 

‘2’ do decisum de fl. 282, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘e’, apresentando, também, 

certidão atualizada da matrícula do imóvel inventariado e certidão de óbito 

do consorte da inventariante, eis que no assento de casamento incluso à 

fl. 286 não consta o aludido registro.Na oportunidade, deverá a 

representante legal do espólio acostar o plano final de partilha, 

decotando-se o débito gravado na matrícula sob nº. 8.687 (fls. 16/18), ou 

a comprovação de cancelamento da medida imposta, sob pena de 

inviabilizar a transmissão vindicada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810997 Nr: 18230-79.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS, IPDS, UJPDS, IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538, SIRLENE 

FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB:, SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - 

OAB:21267

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) REQUERIDO (A) PARA 

MANIFESTA-SE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, ACERCA DO RECURSO 

DE APELAÇÃO, FLS. 232/235, INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729104 Nr: 9829-62.2013.811.0003

 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: HABN, MABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJHBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA NO 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, PARA APRESENTAR AS ÚLTIMAS 

DECLARAÇÕES CONTEMPLANDO O ESBOÇO FINAL DE PARTILHA, ALÉM 

DA PROVA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS, SOB PENA DE REMOÇÃO DO 

INVENTARIANTE.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002041-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

EDINETE FERREIRA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1002041-38.2017.8.11.0003 VISTO. EDINETE FERREIRA 

PIRES ajuizou ação de restabelecimento de benefício previdenciário de 

auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que é segurada da Previdência Social por ter contribuído na 

qualidade de empregada. Alegou que, em 13 de fevereiro de 2016, sofreu 

um acidente de trabalho que lhe causou fratura no tornozelo, tendo-lhe 

sido concedido o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho nº 

6013.537.659-8, no período de maio/2016 a novembro/2016, quando o 

benefício foi cessado pela autarquia. Sustentou que, apesar da alta do 

INSS, ainda se encontra incapacitada para o trabalho, mesmo porque os 

sintomas persistentes e incidentes da doença a impedem de exercer 

atividades profissionais. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para que o requerido restabeleça o benefício do auxílio 

doença. No mérito, pugnou pela conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez. O pedido de tutela de urgência foi indeferido 

(fls. 27/29 do PDF). Citado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar contestação (certidão de fls. 30 do PDF). Realizada perícia 

médica, o laudo foi juntado às fls. 88/89 do PDF. Intimada, a parte autora 

impugnou o laudo ao argumento de que destoa dos laudos e atestados 

médicos juntados nos autos (fls. 90/95). O INSS, por sua vez, tomou 

ciência do laudo, mas não se manifestou (fls. 96 do PDF). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento 

ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que o 

laudo pericial de fls. 88/89 do PDF se mostra suficiente para o deslinde da 

causa. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a 

condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de 

ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de 

acidente de trabalho. O benefício de auxílio doença pretendido está 

disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao 

segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades 

habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período 

de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: 

“Art. 59. 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 sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a 

redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação 

do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os 
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requisitos para a aposentadoria por invalidez ou para o auxílio doença 

acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Marcos 

José Pieroni, em abril de 2018, sob o crivo do contraditório, apontou que a 

autora sofreu fratura de joelho esquerdo, tratada de forma conservadora 

com imobilização gessada. A fratura se encontra consolidada. O 

tratamento há tempos foi concluído (quesitos 1 e 2 de fls. 89 do PDF). 

Segundo o expert, das fraturas de tornozelo essa é a mais simples, não 

necessitando de intervenção cirúrgica. Esse tipo de fratura consolidada 

em torno de 6 semanas e com tratamento fisioterápico em 3 meses, o 

processo está definido a não ser que haja complicações (itens 4 e 6 do 

PDF). O perito concluiu que: a paciente permaneceu alguns meses 

incapacitada, porém, hoje não há incapacidade, visto que a mesma está 

trabalhando em serviços gerais (item 5 de fls. 89 do PDF). Observo, ainda, 

que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada 

por profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova 

mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à 

percepção de auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez, porquanto 

não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo 

contrário, no laudo da perícia médica consta que a sequela de fratura no 

tornozelo causou debilidade funcional por um determinado tempo, mas não 

tornou a autora incapacitada para o trabalho, inclusive, exerce atualmente 

atividade remunerada (faxineira e serviços gerais – fls. 88 do PDF). A 

despeito da inconformidade da autora com o laudo apresentado, o perito, 

não negou que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu 

que a incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período 

de tratamento e que agora, se encontra apta para o trabalho que exerce. 

Ressalta-se que o laudo médico particular juntados pela autora é de 2016, 

próximos da época em que ocorreu o acidente (fls. 25/26), portanto, não é 

apto para atestar o estado de saúde atual da requerente ou confrontar o 

resultado da perícia médica realizada em abril de 2018. Além disso, em 

razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar 

que a autarquia permaneça pagando o auxílio doença à autora quando 

esta reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a 

subsistência, principalmente, quando já se encontra trabalhando, como no 

caso dos autos. Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia 

previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu 

pagamento, em decorrência da recuperação da autora. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - 

INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO 

AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA 

INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO 

JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR: Apelação 

Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, Relatora: 

Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012). Assim, justificada a 

cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os 

requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência 

de incapacidade laboral da autora. Com essas considerações e com 

arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados EDINETE FERREIRA PIRES contra 

o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Isenção do 

pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 

129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada em julgada a 

sentença, arquivem-se os autos. Rondonópolis-MT, quarta-feira, 17 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001715-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO Nº 1001715-78.2017.811.0003 VISTO. CELSO LUIZ 

CASTREQUINI FILHO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, em fevereiro de 

2016, foi divulgado o edital nº 001/2016-PMR para provimento de vagas e 

formação de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento 

efetivo da Prefeitura de Rondonópolis, dentre eles de Enfermeiro, com 

disposição de 16 vagas de ampla concorrência, 4 para pessoas com 

deficiência e 2 para baixa renda. Consta na inicial que o impetrante foi 

classificado na posição 20 na ampla concorrência, e que, na data de 15 

de dezembro de 2016, a administração municipal convocou alguns 

aprovados e classificados no concurso, nos termos do Edital de 

Convocação nº 001-002/006-007 – PMR (documento em anexo), sendo 

que dentro dos convocados encontrava-se a impetrante. No entanto, o 

impetrado anulou o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001-002/006-007 – PMR. 

Sustentou que o impetrado nomeou 41 profissionais para exercer o cargo 

em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, de 

modo que a vaga do impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescentou que estando 

classificado na 20ª posição e tendo o impetrado nomeado e contratado de 

forma precária e ilegal, a quantidade de 41 Enfermeiros nomeados em 

comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, nasceu para aquele 

o direito subjetivo à nomeação. Assim, requereu a concessão de liminar 

para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação do impetrante no cargo de Enfermeiro, para o 

qual foi classificado em 20º lugar. A liminar foi deferida para determinar 

que a autoridade coatora convoque o impetrante no cargo de Enfermeiro, 

para o qual foi classificado no concurso realizado em 2016 (20º lugar) 

(fls. 814/820 do PDF). Notificada, a autoridade coatora prestou 

informações, alegando que o concurso ainda se encontra no prazo de 

vigência e não houve preterição de nomeação para o exercício do cargo a 

impetrante, não existindo, portanto, direito subjetivo à nomeação (fls. 

824/844 do PDF). O Município de Rondonópolis juntou cópia do Agravo de 

Instrumento nº 1003508-61.2017.811.0000, no qual o Tribunal de Justiça 

deferiu o efeito suspensivo da decisão de nomeação, sob o fundamento 

de que não é possível atestar inequivocamente que as contratações 

efetuadas ao longo do certame estão preterindo o direito do autor (fls. 

864/892 e 932/936 do PDF). Parecer do Ministério Público pela procedência 

do pedido, concedendo a ordem liminar definitiva para a nomeação em 

concurso público (fls. 1.087/1.090 do PDF). Em atendimento a cota 

ministerial, o Município anexou aos autos lista contendo o nome e lotação 

dos enfermeiros atualmente contratados pela prefeitura (fls. 939/944 do 

PDF). É o relatório. Decido. O impetrante busca a sua nomeação ao cargo 

de Enfermeiro, para o qual foi classificado em 20º lugar. Da análise dos 

documentos encartados aos autos, verifica-se que o Município de 

Rondonópolis promoveu concurso público para provimento de cargos 

públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 16 (dezesseis) vagas de ampla 

concorrência para o cargo de enfermeiro (Id. 5555628, p. 19), tendo sido o 

impetrante classificado em 20º lugar para o referido cargo (Id. 5555665, p. 

40). Como se vê, o impetrante foi aprovado no concurso público fora do 

número de vagas previsto no edital, de modo que ele não tem direito 

subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. No entanto, 

segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público 

(fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, 

dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de 

forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição 

daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou 

função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade de que o 

candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 
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temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública, nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2017, após a homologação do concurso, 

nomeou 41 (quarenta e um) profissionais para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, 

conforme se infere das seguintes Portarias encartada aos autos: 20.760, 

20.761, 20.762, 20.763, 20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.780, 20.807, 

20.966, 20.967, 21.006, 21.051, 21.052, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 

21.059, 21.061, 21.063, 21.064, 21.065, 21.069, 21.070, 21.071, 21.074, 

21.075, 21.076, 21.213, 21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 21.276, 

21.277, 21.278, 21.468 e 21.161. Dessa forma, as nomeações para o 

cargo de enfermeiro realizadas pela autoridade coatora demonstram a real 

necessidade do serviço público, bem como a existência de cargo efetivo 

vago, já que o impetrado realizou contratações precárias, hipótese que 

exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao prévio concurso 

público, o que não ocorreu. Assim, tendo o impetrante sido classificado em 

20º lugar para o cargo de Enfermeiro, e havendo, a princípio, prova de que 

há cargos vagos de enfermeiro, bem como a contratação ilegal de 

servidores temporários em quantitativo suficiente para a nomeação do 

impetrante (41), surge para ele o direito subjetivo à nomeação. Em que 

pese a ocupação precária, no caso, tenha ocorrido por nomeação em 

cargo em comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais contratações 

tem como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, uma vez 

que o cargo de enfermeiro não está relacionado dentre os cargos de 

provimento em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da Lei 

Municipal nº 3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal dispõe 

que as funções gratificadas e os cargos de provimento em comissão 

necessários à estrutura administrativa da Prefeitura passam a serem os 

constantes do Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos cargos 

mencionados no aludido anexo podem ser nomeados em comissão, o que 

demonstra que as ditas nomeações possuem a nítida finalidade de 

preenchimento de cargos efetivos vagos. Oportuno mencionar que as 

aludidas nomeações também não se amoldam a exceção prevista no art. 

66, da Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual autoriza o Poder Executivo a 

preencher qualquer dos cargos relacionados diretamente com a área de 

Saúde e Educação, dentre eles o de enfermeiro (§1º), através de Teste 

Seletivo, no caso de comprovada necessidade temporária de excepcional 

interesse público Municipal, desde que haja vaga em aberto e não exista 

nenhum concursado na lista de espera. No caso, existem candidatos 

aprovados em concurso público aguardando suas respectivas 

nomeações. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no 

sentido de que a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do 

cargo para o qual promovera o concurso público, configura desvio de 

finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do concurso 

público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL 

PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS 

APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo 

efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público 

vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, 

equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do 

artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal (AI n. 776.070-AgR, Relator o 

Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes: RE n. 

555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; 

AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 

27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 

29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª 

Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro 

Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). Logo, a princípio, verifica-se 

que a ocupação precária dos cargos de enfermeiro, através das 

nomeações para exercer cargo em comissão, caracteriza uma verdadeira 

burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal, na 

medida em que, surge para a impetrante o direito subjetivo à nomeação. 

Com essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de 

segurança pretendida, para determinar que a autoridade impetrada 

proceda à imediata convocação e nomeação do impetrante CELSO LUIZ 

CASTREQUINI FILHO no cargo de Enfermeiro, tendo em vista a contratação 

precária de profissionais de enfermagem durante a validade do concurso 

e em quantidade superior a posição em que o impetrante ficou classificado 

no concurso de 2016 (20º lugar). Oficie-se à Quarta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, informando o teor desta sentença no 

Agravo de Instrumento nº 1003508-61.2017.811.0000. Sem custas (art. 

10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, 

comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 17 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001021-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELY KARINE SILVA DA MATA (IMPETRANTE)

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1001021-75.2018.8.11.0003 VISTO. LUCIELY KARINE 

SILVA DA MATA ajuizou mandado de segurança com pedido de liminar 

contra ato ilegal do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, aduzindo, em síntese, que foi aprovada 

em oitavo lugar no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis (EDITAL N.º 001/2015-PMR/SEMED, DE 31 DE AGOSTO DE 

2015), para o cargo de Professor do Ensino Fundamental\Ciências, 

estando, portanto, aguardando o seu provimento ao serviço público. 

Relatou que durante o período de vigência do certame, o imperado realizou 

Processo Seletivo para contratação de Professor do Ensino 

Fundamental\Ciências, através do Edital nº 001/2017, divulgado em 14 de 

fevereiro de 2017, no qual, inclusive, ficou classificada na 33ª posição. 

Alegou que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação e 

posse, pois a administração passou a contratar profissionais a título 

precário, para exercerem as funções e atribuições pertinentes ao cargo 

em que ela foi aprovada no concurso público. Assim, requereu a 

concessão de liminar para determinar que o impetrado nomeie e dê posse 

a impetrante no cargo de Professor do Ensino Fundamental\Ciências, para 

o qual foi aprovada em 8º lugar. A liminar foi indeferida (fls. 63/67 do PDF). 

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações, dizendo que não 
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houve nomeação de nenhum candidato aprovado no certame com 

classificação imediatamente superior à da impetrante. Sustentou que as 

contratações foram realizadas em caráter precário e temporário, para 

atender necessidade excepcional de interesse público, não se podendo 

dizer que com as mencionadas contratações objetivem a burla ao princípio 

da imperatividade de concurso público, no qual os cargos são de natureza 

permanente, efetiva. Logo não há que se falar em abuso de autoridade 

sanável via mandamus (fls. 74/76 do PDF). Parecer do Ministério Público 

pela procedência do pedido (fls. 153/158 do PDF). É o relatório. Decido. Os 

documentos juntados nos autos demonstram que a impetrante foi 

aprovada em 8º lugar no concurso público realizado pelo Município, 

através do edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para o cargo de Docente do 

Ensino Fundamental/Ciências, cargo ao qual foram disponibilizadas 9 

(nove) vagas de ampla concorrência (Id. 11792406, p. 3). Ao anunciar no 

edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a 

precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a 

capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos 

pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no 

artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o 

edital vincula o ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, 

com a ressalva de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, 

é que a administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento 

da nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro 

do numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, 

estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não 

poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, 

passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do 

concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que 

declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação 

para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT 

VOL-0259903 PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO 

NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. 

"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, 

DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois 

de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (id. 11792411 – pag. 13). Ressalta-se que a homologação do 

concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 3651, em 16 de 

fevereiro de 2016 e como inexiste informação de que o certame foi 

prorrogado, a validade se expirou em 16 de fevereiro de 2018. Referida 

situação implica na fumaça do bom direito e o periculum in mora, uma vez 

que a impetrante foi aprovada e classificada dentro do número de vagas 

prevista no edital e expirada a validade do certame sem ter sido nomeada 

para o cargo para o qual concorreu. Anoto que, de acordo com os 

Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos candidatos melhores 

classificados para formação de litisconsórcio passivo. Nesse sentido, 

transcrevo o julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE 

DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 284/STF. 

DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM 

RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. 

CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA 

VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA 

DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No pertinente ao art. 47 do 

CPC, esta corte superior já consolidou o entendimento de que é 

prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação 

aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas 

expectativa de direito à nomeação. (...) 8. Expirado o prazo de validade do 

certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a 

nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao 

impetrar mandado de segurança em tempo hábil. 9. O agravante não 

trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão 

impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 10. 

Agravo regimental do estado de Goiás desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 

151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com essas considerações e, 

CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para determinar que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação da 

impetrante LUCIELY KARINE SILVA DA MATA, no cargo de Professor do 

Ensino Fundamental/Ciências para o qual foi aprovada em 8º (oitavo) lugar 

no concurso referente ao edital nº 001/2015-PMR/SEMED. Sem custas 

(art. 10, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Transitada em julgado, 

comunique-se o resultado a autoridade coatora e arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 17 de 

outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004929-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS THIEL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Carlos do Pátio (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1004929-43.2018.8.11.0003 VISTO. FÁBIO LUIS THIEL 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que, em fevereiro de 2016, foi divulgado o edital nº 

001/2016-PMR para provimento de vagas e formação de cadastro de 

reserva para cargos públicos de provimento efetivo da Prefeitura de 

Rondonópolis, dentre eles de Enfermeiro, com disposição de 16 vagas de 

ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 2 para baixa renda. 

Consta na inicial que a impetrante foi classificada na posição 27 na ampla 

concorrência, e que, na data de 15 de dezembro de 2016, a administração 

municipal convocou alguns aprovados e classificados no concurso, nos 

termos do Edital de Convocação nº 001-002/006-007 – PMR (documento 
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em anexo), sendo que dentro dos convocados encontrava-se a 

impetrante. No entanto, o impetrado anulou o EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nº 001-002/006-007 – PMR. Sustenta que o impetrado nomeou para 

exercer o cargo em Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da 

Família – PSF mais de 89 pessoas, conforme faz prova as nomeações e a 

Relação de Servidores Ativos, retirada do Portal de Transparência, de 

modo que a vaga da impetrante, garantida por concurso público, está 

sendo ocupada de maneira indevida e ilegal. Acrescenta que estando o 

Impetrante classificada na 27ª posição e tendo o impetrado nomeado e 

contratado de forma precária e ilegal, a quantidade de 89 Enfermeiros 

nomeados em comissão, com a denominação Enfermeiro da Família, 

nasceu para aquele o direito subjetivo à nomeação. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda 

à imediata convocação e nomeação do impetrante no cargo de 

“Enfermeiro”, para o qual foi classificado em 27º lugar. A liminar foi 

deferida para determinar que a autoridade coatora convoque o impetrante 

no cargo de Enfermeiro, para o qual foi classificado em 27º lugar no 

concurso realizado em 2016 (fls. 1.011/1.017 do PDF). Notificada, a 

autoridade coatora prestou informações, alegando que o concurso ainda 

se encontra no prazo de vigência e não houve preterição de nomeação 

para o exercício do cargo a impetrante, não existindo, portanto, direito 

subjetivo à nomeação (1.030/1.046 do PDF). O Município de Rondonópolis 

juntou cópia do Agravo de Instrumento nº 1008239-66.2018.811.0000, no 

qual o Tribunal de Justiça deferiu o efeito suspensivo da decisão de 

nomeação, sob o fundamento de que não é possível atestar 

inequivocamente que as contratações efetuadas ao longo do certame 

estão preterindo o direito do autor (fls. 1.049/1.085 do PDF). Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo a ordem liminar 

definitiva para a nomeação em concurso público (fls. 1.087/1.090 do PDF). 

Em atendimento a cota ministerial, o Município anexou aos autos lista 

contendo o nome e lotação dos enfermeiros atualmente contratados pela 

prefeitura (fls. 1.096/1.103 do PDF). É o relatório. Decido. Denota-se que o 

impetrante busca a sua nomeação ao cargo de Enfermeiro, para o qual foi 

classificado em 27º lugar. Da análise dos documentos encartados aos 

autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso 

público para provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando 

16 (dezesseis) vagas de ampla concorrência para o cargo de enfermeiro 

(fls. 39 do PDF), tendo sido o impetrante classificado em 27º lugar para o 

referido cargo (fls. 493 do PDF). Como se vê, o impetrante foi aprovado no 

concurso público fora do número de vagas previsto no edital, de modo que 

ele não tem direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de 

direito. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, provados, estariam aptos a ocupar o mesmo 

cargo ou função. Assim, a jurisprudência manifesta-se pela necessidade 

de que o candidato aprovado fora do número de vagas constante do edital 

comprove, de maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Confira-se a 

posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE 

CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O STJ adota o entendimento 

de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. In casu, muito embora o agravado tenha obtido 

aprovação (2ª colocação) fora do número inicial de vagas previstas no 

Edital - 1 (uma vaga), verifica-se nos autos que a Administração Pública, 

antes de expirado o prazo de validade do certame, realizou contratações 

temporárias, inclusive do próprio impetrante, para o mesmo cargo a que 

concorreu (Odontólogo/Especialidade: Cirurgia e Traumatologia 

Buco-Maxilo-Facial para a 6ª DIRES - Ilhéus/BA). 3. Nessa circunstância, a 

toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade 

do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a 

demanda por odontólogos pela Administração Pública demonstra a 

necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, 

para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da 

Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no 

certame ainda válido à nomeação. 4. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no RMS 44037 BA 2013/0347994-8, Segunda turma, Relator 

Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento 18/3/2014). Confira-se, 

ainda, a posição Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso 

ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Contratação 

precária de terceirizados. Preterição de concursados. Não comprovação 

da existência de vagas de caráter efetivo. Ausência de direito líquido e 

certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. É posição pacífica 

desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em 

concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou 

terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz 

nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 

37, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O direito subjetivo à nomeação de 

candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de 

constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas 

atribuições, restar comprovada a existência de cargo efetivo vago. 

Precedentes. 3. No caso em questão, não ficou comprovada, nos 

documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a 

vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação 

probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito 

líquido e certo do agravante. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento” (RMS 29915 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 

Turma, julgado em 04/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 

25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012). Na hipótese, da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que a Administração Pública, no período 

de setembro de 2016 a junho de 2018, após a homologação do concurso, 

nomeou 45 (quarenta e cinco) profissionais para exercer o cargo em 

Comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, 

conforme se infere das Portarias nºs 20.426, 20.760, 20.761, 20.763, 

20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.762, 20.807, 20.966, 20.967, 21.213 

(fls. 83/95 do PDF), 21.278, 21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 

21.276, 21.277 (fls. 97/104 do PDF), 21.468, 21.519, 21.520 (fls. 106/108 

do PDF), 21.006, 21.051, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 21.059, 21.061, 

21.063, 21.064, 21.065, 21.069, 21.071, 21.074, 21.076 (fls. 423/440 do 

PDF), 22.864, 22.867 (fls.444 do PDF), 23.149, 23.182, 23.184 (fls. 

447/449 do PDF), 23.240 (fls. 451 do PDF). Dessa forma, as nomeações 

para o cargo de enfermeiro realizadas pela autoridade coatora 

demonstram a real necessidade do serviço público, bem como a existência 

de cargo efetivo vago, já que o impetrado realizou contratações precárias, 

hipótese que exigia o aproveitamento dos que se submeteram ao prévio 

concurso público, o que não ocorreu. Assim, tendo o impetrante sido 

classificado em 27º lugar para o cargo de Enfermeiro, e havendo, a 

princípio, prova de que há cargos vagos de enfermeiro, bem como a 

contratação ilegal de servidores temporários em quantitativo suficiente 

para a nomeação do impetrante (45), surge para ele o direito subjetivo à 

nomeação. Em que pese a ocupação precária, no caso, tenha ocorrido por 

nomeação em cargo em comissão, verifica-se, nesta fase inicial, que tais 

contratações tem como finalidade o preenchimento de cargos efetivos 

vagos, uma vez que o cargo de enfermeiro não está relacionado dentre os 

cargos de provimento em comissão, conforme se denota do Anexo VI, da 

Lei Municipal nº 3.247/2000. O artigo 82 da referida norma municipal 

dispõe que as funções gratificadas e os cargos de provimento em 

comissão necessários à estrutura administrativa da Prefeitura passam a 

serem os constantes do Anexo VI desta Lei. Logo, somente os referidos 

cargos mencionados no aludido anexo podem ser nomeados em 

comissão, o que demonstra que as ditas nomeações possuem a nítida 

finalidade de preenchimento de cargos efetivos vagos. Oportuno 

mencionar que as aludidas nomeações também não se amoldam a 

exceção prevista no art. 66, da Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual 

autoriza o Poder Executivo a preencher qualquer dos cargos relacionados 

diretamente com a área de Saúde e Educação, dentre eles o de enfermeiro 

(§1º), através de Teste Seletivo, no caso de comprovada necessidade 

temporária de excepcional interesse público Municipal, desde que haja 

vaga em aberto e não exista nenhum concursado na lista de espera. No 

caso, existem candidatos aprovados em concurso público aguardando 

suas respectivas nomeações. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 

já se posicionou no sentido de que a ocupação precária, por comissão, 

terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas 

atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura 
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desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do 

concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. 

PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2. A ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições 

próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos 

aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo 

eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de 

classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à 

nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal 

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 

22.03.11). (Precedentes: RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro 

Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro 

Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro 

Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o 

Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros)” (STF, RE 

614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012). 

Logo, a princípio, verifica-se que a ocupação precária dos cargos de 

enfermeiro, através das nomeações para exercer cargo em comissão, 

caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, 

da Constituição Federal, na medida em que, surge para a impetrante o 

direito subjetivo à nomeação. Com essas considerações, CONCEDO EM 

DEFINITIVO a ordem de segurança pretendida, para determinar que a 

autoridade impetrada proceda à imediata convocação e nomeação do 

impetrante FÁBIO LUIS THIEL no cargo de Enfermeiro, tendo em vista a 

contratação precária de profissionais de enfermagem durante a validade 

do concurso e em quantidade superior a posição em que o impetrante 

ficou classificado no concurso de 2016 (27º lugar). Oficie-se à Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, informando o teor desta sentença no Agravo de Instrumento nº 

1008239-66.2018.811.0000. Sem custas (art. 10, inciso III, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, comunique-se o resultado a 

autoridade coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 16 de outubro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FORAM 

EXPEDIDOS ALVARAS JUDICIAIS ELETRÔNICOS Nº 443964-3/2018 E 

443962-7/2018 EM FAVOR DE CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI, 

CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007714-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR FERREIRA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007714-12.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ODEMIR FERREIRA ROSA VISTO 1. Transfira o valor 

depositado nos autos para a conta do exequente. 2. INTIME-SE o 

Executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a complementação 

do depósito, no valor de R$ 352,38 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), a fim de que seja dada a quitação do débito, nos 

termos da petição juntada pelo exequente. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 9 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000918-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOSE CRISTOVAO FERNANDES FERREIRA (IMPETRANTE)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1000918-68.2018.811.0003 VISTO. JOSÉ CRISTÓVÃO 

FERNANDES FERREIRA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar 

contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA DE 

RONDONÓPOLIS-MT, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito 

líquido e certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a 

emissão de Certidão de Uso do Solo para exploração das atividades de 

casa de show, boate e danceteria. Relatou que é proprietário do imóvel 

localizado na Avenida Flaviano Carvalho Moreno, Qd. 42 Lt 04, Parque 

Universitário, matriculado no RGI local sob o nº 114698, onde pretende 

desenvolver atividade comercial de CASA DE SHOWS. Informou que o 

impetrado negou o seu pedido de Certidão do Uso do Solo para emissão 

de Alvará, por meio do MEMO nº 085/2017/GAB/PGM, de relatoria do Ilmo 

Dr. Anderson Flávio Godoi, que recomendou à Secretaria Municipal de 

Receita que se abstenha de expedir qualquer certidão ou autorização de 

uso e ocupação do solo para exploração de atividade de casa de festas e 

eventos, em detrimento da conclusão de medidas investigatórias por parte 

da 6ª. Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis-MT. Acrescentou que o 

impetrado alegou, ainda, que a exploração de casa de shows, festas e 

eventos não é permitida na Avenida Flaviano Carvalho Moreno em virtude 

de tal logradouro encontrar-se localizado em zona de baixa densidade. 

Alegou que a aludida decisão fere direito líquido e certo, haja visa que no 

dia 22 de dezembro de 2016, foi sancionada Lei Complementar 243/2016, 

que incluiu a Avenida Flaviano Carvalho Moreno na Zona Linear da cidade, 

na qual é permitido o uso de atividades de boates, casa de eventos, casa 

de shows e danceteria, conforme artigo 13, inciso IV e Anexo II da Lei 

Complementar nº 056/2007. Disseque que, em 14/12/2017, pediu a 

reconsideração da referida decisão, o que foi negado no dia 08/01/2018, 

sob o argumento de que o indeferimento deve ser mantido até a conclusão 

das investigações da Promotoria de Justiça. Assim, requereu a concessão 

de liminar, “ab initio et inaudita altera pars”, para que seja determinado ao 

impetrado que proceda a imediata emissão da Certidão de Uso e 

Ocupação do Solo para as atividades de casa de show, boate e 

danceteria. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de fls. 48/51 do 

PDF. O Secretário Municipal de Receita de Rondonópolis – Valdecir Feltrim 

- prestou informações dizendo que não houve violação a direito líquido e 

certo, pois a emissão da certidão pleiteada não foi emitida em razão de 

recomendação emitida através do OFÍCIO Nº 156/6ªPJCív/MA/2017, pela 6ª 

Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis-MT, no sentido de que a 

Secretaria de Receita se abstenha de expedir certidão de uso e ocupação 

do solo, para a exploração da atividade de Casas de Festas e Eventos, no 

imóvel localizado na Av. Flaviano Carvalho Moreno, nº 797, lote 05, quadra 

42, no bairro Parque Universitário, enquanto não concluídas as 

investigações na Promotoria de Justiça (fls. 57/61 do PDF). O impetrante 

agravou da decisão que indeferiu a liminar (fls. 85/107 do PDF). O 

Representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido, 

em virtude da ausência de direito líquido e certo, informando que os fatos 

investigados junto ao SIMP 002024-010/2017, que ensejou a 

recomendação acima, resultou em ajuizamento de ação civil pública 

protocolada na 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, via PJE 

n°1001917-21.2018.8.11.0003-REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL (fls. 110/113 do PFD). O Tribunal de Justiça indeferiu o pedido 

de efeito ativo formulado pelo impetrante no agravo de instrumento nº 

1002940-11.2018.811.0000 (fls. 117/119 do PDF). É o relatório. Decido. O 

Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, prevista 

no art. 5º, LXIX, da Constituição da República e na Lei 12.016/2009, 

visando a proteção de direito líquido e certo lesado ou que sofra ameaça 

de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade 

ou abuso de poder. Deve, portanto, ser claramente demonstrado que o ato 

ou omissão que se pretende impugnar é ilegal ou abusivo, o que não 

restou caracterizado no caso em tela. Com efeito, o impetrante alega 

arbitrariedade na decisão da Secretária Municipal de Receita de 

Rondonópolis-MT que negou o seu pedido de Certidão do Uso do Solo para 

emissão de Alvará, em relação ao imóvel localizado na Avenida Flaviano 
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Carvalho Moreno, Qd. 42 Lt 04, Parque Universitário, matriculado no RGI 

local sob o nº 114698, onde pretende desenvolver atividade comercial de 

CASA DE SHOWS. É certo que a Lei Complementar nº 056/2007, que 

instituí o uso e ocupação do solo do Município de Rondonópolis, prevê a 

possibilidade do uso de atividades de boates, casa de eventos, casa de 

shows e danceteria na Zona Linear (artigo 13, inciso IV e Anexo II), e que 

a Avenida Flaviano Carvalho Moreno pertence a tal Zona (Id. 11746941). 

No entanto, é de se observar que a referida lei prevê também diversas 

situações específicas em que o funcionamento de bares, boates e casas 

de diversões não é permitido em qualquer Zona (artigo 13, § 1º, 3º e 5º). 

Portanto, o simples fato de o imóvel do impetrante estar localizado na Zona 

Linear do Município, por si só, não tem o condão de comprovar que faz jus 

a autorização de Uso do Solo para exploração das atividades de casa de 

show, boate e danceteria. Desse modo, não ficou demonstrada a 

ilegalidade na decisão administrativa que negou a emissão da certidão 

pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, com fundamento 

no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido de segurança 

impetrado por JOSÉ CRISTÓVÃO FERNANDES FERREIRA e 

consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). 

Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade coatora e 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

terça-feira, 16 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004192-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CELIA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1004192-11.2016.8.11.0003 Visto. Intime-se a parte 

exequente para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, o demonstrativo de 

cálculo referente aos valores das parcelas atrasada e honorários 

advocatícios indicados na petição de Id. 14405448. Após, voltem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92186 Nr: 3575-64.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIZ E BORGES LTDA (AMORE MIO PIZZA), 

LAURISTON MUNIZ DE REZENDE, EZIO KLEBER BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAURISTON MUNIZ DE REZENDE e 

atualmente em local incerto e não sabido EZIO KLEBER BORGES, Cpf: 

03443175104, Rg: 8.994.147, ignorado. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/05/1999.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MUNIZ E 

BORGES LTDA (AMORE MIO PIZZA), LAURISTON MUNIZ DE REZENDEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 539/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/03/1999

 - Valor Total: R$ 18.662,34 - Valor Atualizado: R$ 18.662,34 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO Vistos em correição ...1 - Não tendo a 

Devedora procedido o pagamento do débito, com fundamento no § 3º, in 

fine, do art. 4º da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 135, III, do C.T.N., 

defiro o pedido da Fazenda Exequente. Citem-se os co-responsáveis, 

relacionados na CDA (fls. 03), por mandado. 2 - Tendo em vista a inclusão 

de co-responsáveis, informe-se ao Cartório Distribuidor, para a 

complementação na distribuição, também se procedendo as devidas 

alterações nos registros.3 - Às providências. Rondonópolis, 1º de Agosto 

de 2.003. VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430172 Nr: 12122-44.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEVERINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:10429-A/MS, EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº EMERSON CORDEIRO SILVA - OAB:11163-A/MT 

representando o polo ativo, para que manifeste-se no prazo de 10 (dez) 

dias acerca da petição/documento de fls. 438/442.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 729847 Nr: 10475-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123, JULIANA BARROS MATSUNO - OAB:17123/O, NILSON 

NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O, JACQUELINE MAGALHAES GONÇALVES, JULIANA BARROS 

MATSUNO representando o polo ativo, PARA QUE manifeste-se no prazo 

de 10 (dez)dias acerca da petição/documento de fls. 234/236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820351 Nr: 3113-14.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALTILIA DE FATIMA PORFIRIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798929 Nr: 13874-41.2015.811.0003

 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: JAIMER LUIZ TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PAULO LAZZAROTTO - 

OAB:OAB-PR 18.035, SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB:55736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora, por meio do(a )advogado(a) constituído(a) 

Sidimart Lazzarotto OABPR 55736, para tomar ciência da decisão de fls. 

264/266: "(...) DECLARO NULO todos os atos processuais praticados a 

partir da página 80, exceto quanto à expedição da carta precatória de fls. 

86, expedida para a Comarca de JAPORÃ-MS, a fim de colher o 

depoimento da testemunha SILVANA CARLOS. Determino seja intimado, 

por meio de carga ou remessa dos autos, o ESTADO DE MATO GROSSO, 

por todo conteúdo desta decisão e da proferida nas páginas 77/79 (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387093 Nr: 797-43.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALESSANDRO ARCANJO DOS SANTOS, 

MARIA MADALENA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BERTASI MOREAL, JORGE RIBEIRO, 

ESTADO DE, EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA SALGUEIRO 

SCHENFELDER SALLES - OAB:33.086, ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - 

OAB:15.471/PR, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR, JORGE LUIZ MAZETO - OAB:39343, SIMONIA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 Intimação do(a/s) devedor(a/es, por meio dos advogados constituídos 

para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, sob pena do montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do 

artigo 523 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783877 Nr: 7700-16.2015.811.0003

 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: KARINA DE AZEVEDO SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) GILSON MENDES 

FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16052, para npo prazo de 05 (cinco ) dias 

manifestar-se acerca da petição às fs. 235/236.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713349 Nr: 8462-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANESSA MANSUETO GARCIA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advºª(, KARINA DOS REIS 

BELTRÃO GUIMARÃES, OAB;MT 12225, para manifestar-se no prazo de 

10 (dez) dias acerca da petição/documento de fls. 169/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 302431 Nr: 4870-97.2003.811.0003

 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: PAMELA MICHELA COSTA FERREIRA, PABLO MICHEL 

COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 541/543.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 400775 Nr: 14283-95.2007.811.0003

 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: LAZARO ANTONIO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao patrono da parte requerente, advº GLAYTON MARCUS 

MEIRA NUNES,OAB/MT 5957, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da do recurso e petição de fls. 329/332 acostados 

aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742618 Nr: 3658-55.2014.811.0003

 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: SUZIANE GARCETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, BANCO 

DA GENTE - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484, CARLOS HILDE J. MELO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8228, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Município para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca do acordo de fls. 393/396.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719036 Nr: 81-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO QUENTE MOVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, 

ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 "(...) REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por PONTO 

QUENTE MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA e determino o 
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prosseguimento da execução.Condeno PONTO QUENTE MÓVEIS 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Cite-se a executada 

MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO por mandado.Tendo em vista 

que os demais executados não ajuizaram embargos à execução, transfira 

os valores penhorados nos autos (fls. 45/49) para a conta da exequente, 

mediante alvará eletrônico.Cumpra-se.Rondonópolis, sexta-feira, 13 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

 Processo: 1005318-96.2016.811.0003 (PJE)

Valor causa: R$ 4.673,92

Tipo: Cível - Espécie: EXECUÇÃO FISCAL

 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 EXECUTADO: LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 

LTDA

CITANDO(A, S): EXECUTADO: LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE 

SERVICOS LTDA,CNPJ: 06.157.315/0001-23, 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.

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, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. . Rondonópolis - MT, 18 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006377-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006377-85.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: CLARO S/A Vistos etc., Considerando a decisão proferida 

na Ação Anulatória n°. 1010362-62.2017.8.11.0003, defiro o pedido do 

Exequente e suspendo a execução da CDA nº 1233/2017. Por outro lado, 

considerando que as demais CDAs (1057/17 e 1056/17) não foram 

suspensas, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15(quinze) 

dias, requerer o que entender por direito. Apensem-se estes autos a Ação 

Anulatória n°. 1010362-62.2017.8.11.0003. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 717120 Nr: 12535-52.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE ALVES DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DA 

GLÓRIA LOPES RAIMUNDO, DALVINA APARECIDA DO CARMO AGUIAR, 

ZENAIDE MARIA MARTINS, EVANILCE PIRES DA COSTA, MARIA LUIZA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de ação proposta por ELIZABETE ALVES DA SILVA OLIVEIRA E 

OUTRAS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, por meio da qual o 

requerido foi condenado no pagamento do adicional de produtividade às 

autoras.

 A parte autora juntou aos autos cálculos dos valores entendidos como 

devidos, pugnando pela liquidação de sentença e intimação da Fazenda 

Pública Municipal para se manifestar quando à planilha apresentada.

Na espécie, verifica-se em verdade que se trata de cumprimento de 

sentença, haja vista que as requerentes instruíram o feito com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, em consonância com 

os parâmetros já fixados na sentença de fls. 932/938 e acordão de fls. 

1.027/1.031.

Assim, intime-se a parte requerida para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar contestação (art. 535 do CPC).

Proceda-se a Secretaria as alterações pertinentes em relação à classe 

processual na capa dos autos e no Sistema Apolo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 784477 Nr: 7944-42.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA LEITE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LEITE VIEIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Vistos etc.,

1. Sobre a nota fiscal de prestação de serviço do Centro de Tratamento 

Feminino Rosa de Saron, manifeste-se o Estado de Mato Grosso e 

Município de Rondonópolis, em 10 (dez) dias.

2. Não havendo objeção, como não houve interposição de recurso em 

desfavor da decisão que determinou os bloqueios, é certo que houve o 

cumprimento do Provimento 68/2018 do CNJ, razão pela qual a expedição 

de alvará é medida que se impõe.

3. No caso, é certo que prescindível se faz a nomeação de curador 

especial a Regina Leite Vieira, uma vez que a demanda foi proposta por 

sua genitora, buscando sua internação e tratamento, não se podendo falar 

em interesses que se colidem.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NOMEAÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL. DESNECESSIDADE. Desnecessária nomeação de curador 

especial para atuar na demanda ajuizada por parente da dependente 

química, buscando sua internação e tratamento, pois a tutelada tem 

representante legal, cujos interesses não são colidentes. Outrossim, a 

internação para tratamento da patologia não se confunde com prisão, 

tampouco é caso de revelia - com citação por edital. Logo, não sendo 

hipótese do art. 9ª, CPC, não há falar em curador especial DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO (Agravo de Instrumento Nº 70056832413, 
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Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe 

Schmitz, Julgado em 30/01/2014)

Assim, dou por encerrada a instrução processual, determinando que os 

autos sejam encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Após a manifestação do Ministério Público, conclusos para sentença.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 724277 Nr: 5269-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE ALVES DA SILVA OLIVEIRA, 

MARIA DA GLÓRIA LOPES RAIMUNDO, LAURACY ROSA FERREIRA, 

DALVINA APARECIDA DO CARMO AGUIAR, ZENAIDE MARIA MARTINS, 

MARIA LUIZA BARBOSA, EVANILCE PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Vistos etc.,

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, conforme 

determinado à fl. 165-v.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003762-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GONCALVES CARRIJO DE GODOI (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EBENEZER 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1003762-59.2016.8.11.0003 Valor da causa: $21,911.23 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS EBENEZER 

LTDA - ME Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1855, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 Nome: ALDEMIR MIRANDA DE 

GODOI Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1855, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-030 Nome: ELIANE GONCALVES 

CARRIJO DE GODOI Endereço: RODOVIA GO 416, SN, ZONA RURAL, 

GOIANÁPOLIS - GO - CEP: 75170-000 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, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$21,911.23. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 

ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002161-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA (EXECUTADO)

ALESSANDRO VIEIRA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002161-81.2017.8.11.0003 Valor da causa: $55,220.52 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: 

ALESSANDRO VIEIRA - ME Endereço: AVENIDA ROTARY 
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INTERNACIONAL, 1527, - DE 937 A 1547 - LADO ÍMPAR, NÚCLEO 

HABITACIONAL PARTICIPAÇÃO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-232 

Nome: ALESSANDRO VIEIRA Endereço: RUA JOSÉ BARRIGA, 2531, VILA 

ITAMARATY, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78714-340 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, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. DECISÃO: “I – Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no 

prazo de 05 cinco dias (Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando, inclusive, bens a penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9° da mesma lei. II – Caso não pague a dívida, nem garanta a 

execução, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito. III – Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no 

prazo de 30 dias (art. 16 da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% do valor da causa. V – Em 

sendo frustrada a citação por carta, expeça-se o devido mandado de 

citação pessoal, intimando-se a Fazenda para recolhimento da diligência, 

em 05 dias. VI – Transcorrido o prazo de 30 dias e sem o recolhimento da 

diligência para citação, pela Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, 

em 05 dias, sob pena de extinção, art. 487, III do CPC, promover o 

pagamento do valor da diligência. VII – Sendo frustrada a citação pessoal, 

remetam-se os autos ao exequente para, em 05 dias, sob pena de 

extinção por ausência de procedibilidade (dada a não triangularização da 

lide), apresentar endereço atual e correto do devedor; oportunidade em 

que poderá requerer a citação por oficial de justiça, momento em que 

deverá promover o depósito da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo 

cumprido, pela Fazenda, os itens VI ou VII, voltem-me para sentença 

extintiva.” VALOR DO DÉBITO: $55,220.52. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega 

desta carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de 

recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 

8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à 

execução é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos 

autos da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo 

pago o débito e nem garantida a execução, serão penhorados ou 

arrestados bens do(s) devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto 

quantos bastem para satisfação do débito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002520-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTELA (EXECUTADO)

GERALDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

PARANA PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

LEONESIO DAL PONTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 60 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1002520-65.2016.8.11.0003 Valor da causa: $37,653.70 

ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: 

PARANA PNEUS LTDA - ME Endereço: AVENIDA ÍTRIO CORREA DA 

COSTA, 2932, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-540 Nome: GILMAR BATISTELA Endereço: AVENIDA ÍTRIO CORREA 

DA COSTA, 2932, JARDIM BELO HORIZONTE, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-540 Nome: LEONESIO DAL PONTE Endereço: RODOVIA BR-364, 

163, - DO KM 197,000 AO KM 200,600, PARQUE INDUSTRIAL 

VETORASSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-060 Nome: GERALDO 

CAMILOTTI Endereço: AVENIDA SOTHERO SILVA, 1051, VILA AURORA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-018 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, LEONESIO DAL PONTE e GILMAR 

BATISTELA, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. DECISÃO: “I – 

Cite-se (o)a executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 cinco dias 

(Art. 8° da Lei 6.830/80), ou garantir a execução nomeando, inclusive, 

bens a penhora, observada a ordem prevista no artigo 9° da mesma lei. II – 

Caso não pague a dívida, nem garanta a execução, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito. III – 

Garantido o juízo, (o)a executado(a) poderá, no prazo de 30 dias (art. 16 

da mesma lei), oferecer embargos. IV – Para pronto pagamento, fixo os 

honorários em 10% do valor da causa. V – Em sendo frustrada a citação 

por carta, expeça-se o devido mandado de citação pessoal, intimando-se 

a Fazenda para recolhimento da diligência, em 05 dias. VI – Transcorrido o 

prazo de 30 dias e sem o recolhimento da diligência para citação, pela 

Fazenda, expeça-se intimação pessoal para, em 05 dias, sob pena de 

extinção, art. 487, III do CPC, promover o pagamento do valor da diligência. 

VII – Sendo frustrada a citação pessoal, remetam-se os autos ao 

exequente para, em 05 dias, sob pena de extinção por ausência de 

procedibilidade (dada a não triangularização da lide), apresentar endereço 

atual e correto do devedor; oportunidade em que poderá requerer a 

citação por oficial de justiça, momento em que deverá promover o depósito 

da diligência em até 30 dias. VIII – Não sendo cumprido, pela Fazenda, os 

itens VI ou VII, voltem-me para sentença extintiva.” VALOR DO DÉBITO: 

$37,653.70. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução 

é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da 

parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após 

a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo 

para oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária 
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ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 295661 Nr: 3252-31.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO, NILMA BALBINA MACHADO 

ARAUJO E ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOAO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Medeiros Araujo - 

OAB:13068, VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GERBER - 

OAB:39879/RS, RAFAEL BRAUDE CANTERJI - OAB:56110/RS

 I – Ante o teor da manifestação ministerial de fls. 3518/3523, bem como a 

fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime-se a defesa a 

manifestar no prazo impreterível de 05 (cinco) dias.

II – Após, com ou sem a manifestação defensiva, volvam-me os autos 

conclusos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663236 Nr: 11707-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CANDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 Vistos etc.

Defiro a juntada da resposta à acusação, conforme pedido pelo 

procurador do denunciado presente a este ato.

Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem há notícias nos autos de condenação criminal, acolho a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

(dois) anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, 

submetendo o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 

1° do art. 89 da Lei 9.099/95, consoante condições acima estabelecidas. 

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento. Decorrido o prazo ora estabelecido 

sem revogação, voltem os autos em conclusão para extinção da 

punibilidade e determinação de arquivo.

 No que toca ao pedido de abatimento do valor da fiança em relação ao 

saldo a ser quitado pelo ora denunciado, determino que seja calculado o 

remanescente a ser pago via guia de depósito judicial com o abatimento do 

valor atualizado existente na Conta Única, INTIMANDO-SE O 

PROCURADOR DO ACUSADO VIA DJE DO VALOR REMANESCENTE 

DEVIDO, a fim de que sejam providenciadas as guias pertinentes, haja 

vista que, por não estar ainda vinculado a esta ação penal, não foi 

possível aferir o valor de hoje ali depositado.

Quanto à arma apreendida in casu, determino que seja encaminhada ao 

Comando do Exército para as providências de lei, consoante artigo 25 da 

Lei n. 10.826/03.

Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal solicitando seja destinado o valor 

depositado na conta única, a ser pago pelo denunciado em quatro 

parcelas (mediante a expedição de guias pela Secretaria deste Juízo, a 

primeira delas com vencimento em trinta dias a contar desta data, e as 

demais a cada trinta dias, sucessivamente) para entidade devidamente 

cadastrada para efeito de recebimento de benefício desta natureza.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678892 Nr: 10471-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO 

WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES, THAINAN GABRIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº. 

15.193, para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

de novembro de 2018, às 16h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª 

Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676096 Nr: 7960-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679553 Nr: 11118-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DOS SANTOS AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

 Concedo o prazo de cinco dias para o advogado juntar aos autos 

instrumento de procuração “ad judicia” e substabelecimento.
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 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Renato Teixeira 

Barbosa e Jeferson Soares Alves e da informante Michely Maria Alves 

Aguiar Rodrigues, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Sem prejuízo das providências acima aludidas, diante da oitiva das 

testemunhas e o interrogatório do acusado neste ato, declaro encerrada a 

instrução processual e determino a manutenção dos autos conclusos para 

prolação de sentença.

 A par da proximidade da prolação de sentença, INDEFIRO o pedido de 

prisão preventiva do réu, ainda, porque não há qualquer fato novo a 

amparar o seu acolhimento, à luz do que dispõe o artigo 316 do CPP, em 

interpretação contrario sensu. Nesse sentido, observo que pedido dessa 

natureza foi analisado por este Juízo no último dia 25.09, às fls. 193/195 e 

pelo E. TJMT, no HC cujo Acórdão foi proferido em 03.10.2018 (fls. 

210/216, diante da constatação de que o acusado representa risco à 

ordem pública porque, ao que tudo indica, faria da espécie criminosa em 

questão verdadeira profissão, tudo sinalizando a necessidade da medida, 

conforme artigo 312 do CPP. Desse modo, INDEFIRO o pedido, e mantenho 

o feito em gabinete para imediata prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 678186 Nr: 9805-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA SILVA SOUZA OU 

WALLISON DAVID PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR o acusado WALISSON DAVID PEREIRA como 

incurso na pena do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.No que tange à 

culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie. Considerando que a condenação criminal existente em 

face do acusado será utilizada na segunda fase de fixação da pena, 

deixo de valorar os antecedentes criminais.Quanto à conduta social, não 

há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676096 Nr: 7960-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERRARI COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado RAFAEL FERRARI COUTINHO como 

incurso na pena do art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal.No que 

tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677925 Nr: 9556-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Intimação do Dr. Getulio Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT nº. 

15.193, para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13 

de novembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada neste Juízo da 2ª 

Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 626599 Nr: 8527-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:10.693/MT

 INTIMAÇÃO DO DR. TIAGO RODRIGUES CUSTODIO- OAB: 10.693/MT, 

PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS NOS 

AUTOS DE PROCESSO 8527-72.2014.811.0064.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 619466 Nr: 2548-32.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDALVA CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 À luz dos fundamentos acima delineados, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia e ABSOLVO a acusada LINDALVA 

CESÁRIO DA SILVA das imputações deduzidas na exordial 

acusatória.Sem custas. Certificado o trânsito em julgado da presente 

sentença, oficie-se aos órgãos de registro criminal e arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663236 Nr: 11707-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CANDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 
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localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora .

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, para o dia 10 de outubro de 2018, às 15h40min.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664092 Nr: 12551-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE DE JESUS LOPES, SEBASTIAO 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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.: 658562 Nr: 7695-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR FLORES RAMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23.139

 do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de citação a 

obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) acusado(s/as) se 

ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676104 Nr: 7968-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES HENRIQUE GOMES, MAICKON GULITI 

DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Onorio Gonçalves da Silva Junior - OAB:

 Vistos etc. Diante da oitiva das vítimas, das testemunhas e o 

interrogatório do acusado Thales Henrique Gomes neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedida vista dos 

autos à Defensoria Pública para alegações finais em relação ao réu Thales 

Henrique Gomes. Tudo cumprido, imediatamente conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, OBSERVANDO QUE SE TRATA DE 

PROCESSO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 681497 Nr: 12914-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELWIS CLAYTON FAHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673749 Nr: 5819-10.2018.811.0064

 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 PÚBLICO - OAB:, 

Mauro Marcio Dias Cunha - OAB:5391-MT

 Vistos etc.

 Solicitem-se informações acerca do cumprimento da carta precatória de 

fl. 79, enviada ao juízo da comarca de Fortaleza/CE, expedida com a 

finalidade de proceder a inquirição da testemunha Mateus Alves da Silva.

Após a juntada da missiva de fl. 79, devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução e determino seja concedido vista dos autos ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Em seguida, imediatamente conclusos para sentença.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669503 Nr: 2141-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA PEREIRA, JULIO CEZAR 

DE SOUZA FAGUNDES, MATHEUS LIMA MENDONÇA, DOUGLAS DE 

ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Intimação ao Advogado Valdomiro de Lima Pereira Junior OAB/MT 9556, 

para apresentar razões de apelação do acusado Maxsuel da Silva Pereira, 

dentor do prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609001 Nr: 6884-50.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT

 Neste ato o réu Jean Carlos Soares da Silva passou a ser assistido pela 

defensoria pública.

Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644445 Nr: 5472-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES WANDERSON DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha John Willian Ferreira 

dos Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos à 

defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640583 Nr: 2072-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de Processo Penal declaro a revelia do 

réu Marcos Araújo da Silva, vez que não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal, e não compareceu a presente 

audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632267 Nr: 4172-82.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DOMINGOS CORONHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 4172-82.2015.811.0064 – Cód. 632267

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JUSCELINO 

DOMINGOS CORONHEIRO, 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 03.06.2019, às 17h20min. 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.: 667300 Nr: 331-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROGÉRIO PEREIRA 

DA 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 07.10.2019, 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.: 657682 Nr: 6956-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO TIAGO DE ALVIM, LUIS FELIPE 

FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19.177-O/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré JOSICLEIA ALVES DA 

COSTA, 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 02.04.2019, 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, 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.: 658579 Nr: 7712-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIULHEILOM HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilker Gustavo Marques de 

Souza - OAB:21.661

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 
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demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do denunciado 

em sua resposta à acusação.Outrossim, na forma do art. 399 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07.10.2019, às 16h30min. 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, os 

acusados. 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.: 338789 Nr: 2593-41.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 09.04.2019, às 

17h30min.

Por fim, sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao ministério público para que 

se manifeste acerca de oficio de fl.180.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671999 Nr: 4288-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ELVIS BORGES DE 

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 07.10.2019, às 14h30min. 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.: 608246 Nr: 6113-72.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15209/MT, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 [..] Considerando que o tipo penal imputado ao réu e previsto no artigo 

304, caput, c/c art. 297, do Código Penal, tem como pena em abstrato, 

reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa e, tendo o crime ocorrido 

em 03.09.2012 e o recebimento da denúncia em 16.10.2017, como bem 

asseverado pela representante ministerial, não ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado, vez que esta na modalidade virtual opera-se 

tão somente em 03.09.2021, assim, não há que se falar em extinção da 

punibilidade do acusado em decorrência da prescrição virtual.Acerca da 

alegação de atipicidade da conduta, no presente momento, não há como 

se admitir a comprovação manifesta de qualquer causa excludente do fato 

típico, ilícito e culpável imputado aos réus, ou que se encontra extinta a 

punibilidade dos agentes, sendo necessária a realização da instrução 

processual.Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado às 

fls. 100/110.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04.06.2019, às 

14h30min. 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, os 

acusados. 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.: 655513 Nr: 4924-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSEANE DE SOUZA 

LIMA 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 25.03.2019, às 16h40min. 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.: 661920 Nr: 10507-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOSE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CÉLIO JOSÉ 

SANTANA, 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 07.10.2019, 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, 
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impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Por fim, defiro o requerimento da defesa de fl. 50, assim, expeça-se ofício 

ao Posto Ursão, sediado à Rodovia/BR-163, logo após o posto Aldo 

Locatelli- sentido Rondonópolis-MT X Campo Grande-MS, para que forneça 

imagens das câmeras de segurança do dia 07.08.2017, a fim de se 

averiguar o alegado pelo réu em sua defesa, uma vez que este afirma que 

teria recebido uma ligação para comparecer ao Posto Ursão para fazer 

uma corrida e prestar alguns serviços bancários, tendo inclusive pego 

documentos com a pessoa que solicitou seus serviços, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622320 Nr: 5380-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 09.04.2019, às 

16h30min.

Por fim, sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao ministério público para que 

se manifeste acerca da certidão de fl.95.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615893 Nr: 6570-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 25.02.2019, às 17h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636941 Nr: 7868-29.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronildo Bezerra dos Santos 

- OAB:9883OAB/MT

 Vistos.

Considerando o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, 

para anular parcialmente a sentença na parte em que absolveu o réu 

JUDSON GOMES CABRAL da prática do delito de adulteração de sinal 

identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal) 

determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem, 

para tramitação até seus ulteriores termos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04.06.2019, às 

13h30min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de 

declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e 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.: 628042 Nr: 826-26.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PASCOAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA - 

OAB:16.358-MT

 Pelo exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO 

DENUNCIADO ANDRÉ PASCOAL DA COSTA E DETERMINO A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO EM SEU FAVOR.Determino, ainda, que 

a Sra. Gestora recolha todos os mandados de prisão em aberto em 

desfavor do acusado referente a este feito, bem como proceda-se a baixa 

junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.De outro giro, 

visando a regularização processual, determino que o acusado seja citado, 

para responder a acusação no prazo de 10 (dez) dias, no endereço 

indicado no instrumento de procuração e comprovante de endereço às fls. 

115 e 117. Em não havendo a apresentação de defesa, nomeio a 

Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado.Realizada a 

citação e juntada a defesa prévia, manifeste-se o Ministério Público e em 

seguida, venham-me os autos conclusos para deliberação.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636303 Nr: 7355-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CARLOS DE ARÁUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7355-61.2015.811.0064 – Cód. 636303

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MANOEL CARLOS 

DE ARAÚJO, 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 03.06.2019, às 16h40min. 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.: 333344 Nr: 4157-89.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT
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 Com efeito, considerando-se a pena em concreto aplicada, ou seja, 01 

(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, conclui-se que o Estado teria o 

lapso temporal de 04 (quatro) anos, para exigir a execução da pena 

aplicada, nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 110, § 1º, ambos do 

Código Penal.Verifica-se dos autos que desde a data da sentença 

condenatória – 16 de dezembro de 2013 até os dias atuais, já se 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos (Art. 117, IV, do CP).Logo, resta 

evidente a ocorrência da prescrição, em virtude do transcurso do lapso 

temporal, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do réu face à 

prescrição do ius puniendi com arrimo nos artigos 109, V, do Código 

Penal.Desta forma, e tendo em vista o lapso temporal transcorrido da data 

da sentença condenatória e tendo em mira que o réu sequer iniciou o 

cumprimento da pena imposta, há de ser reconhecida e declarada a 

prescrição punitiva em favor do condenado Robson.Sendo assim, entendo 

que no presente caso, carece de condição essencial para 

prosseguimento da ação, vez que, como aduzimos, ocorreu a prescrição 

da pretensão punitiva.Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade 

de Robson Rodrigues da Silva, já qualificado nos autos, em virtude da 

prescrição punitiva, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

c/c art. 109, V, ambos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o 

art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado a presente 

sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas na distribuição e no relatório. Oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e aos Institutos de Identificação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 627037 Nr: 44-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA ANTUNES, NATAN 

CASSIANO SANTOS, VANUSA PEREIRA DA SILVA, SIMONE 

CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 PENA FINALSendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, 

nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final da ré Vanusa Pereira da 

Silva em 03 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial 

aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal.No caso em julgamento, entendo que se 

encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder à 

ré a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, 

portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem 

fixadas pelo juízo da execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, 

quanto ao direito dos réus de apelarem em liberdade, considerando a pena 

aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento das penas 

impostas, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se 

encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, portanto, 

concedo aos réus Leandro de Oliveira Antunes, Natan Cassiano Santos, 

Simone Cavalcante da Silva e Vanusa Pereira da Silva o direito de 

recorrerem desta sentença em liberdade.Isento os réus do pagamento das 

custas e despesas processuais.Determino a correção do nome do réu 

Leandro na capa dos autos, conforme consta no sistema APOLO, na 

certidão de nascimento de fls. 222 e prontuário civil de fls. 198.Determino 

também a correção do nome da ré Simone no sistema APOLO, conforme 

consta na capa dos autos, na certidão de nascimento de fls. 220 e 

prontuário civil de fls. 200, comunicando-se o Juízo da Quarta Vara 

Criminal desta Comarca, nos autos da execução penal de código 

647321.Transitada esta sentença em julgado, expeçam-se as guias 

definitivas de execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640754 Nr: 2238-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROSA, HELIO AMANCIO 

RODRIGUES, OLINTO GOMES DE CARVALHO, DANILO BOZA, AURINO 

ALVES DA SILVA, ANDERSON SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Intimação do advogado Charles Danilo Lopes Leite - OAB/MT 5270, para 

apresentar resposta à acusação em favor do acusado Olinto Gomes de 

Carvalho, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640824 Nr: 2315-64.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19490-MT

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, havendo a necessidade de 

maior dilação probatória para esclarecer todas as intercorrências do 

delito, bem como por não verificar, por ora, a demonstração de quaisquer 

das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo réu às fls. 114/118.Outrossim, na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20.05.2019, às 14h40min. 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, os acusados. 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.: 652188 Nr: 1776-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA, JOHNNY ALVES 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do denunciado 

DIEGO às fls. 127/128.Por outro lado, analisando a defesa preliminar 

apresentada pelo réu JOHNNY ALVES VARGAS, 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. Outrossim, na forma do art. 399 

do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21.05.2019, 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, os acusados. 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.: 642699 Nr: 4102-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 
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OAB:18.808

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CEZAR ASSIS DA 

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 01.04.2019, às 16h50min. 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.: 667508 Nr: 524-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS JUNIOR MARTINS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANANIAS JUNIOR 

MARTINS DE MATOS, 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 12.03.2019, 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.: 664367 Nr: 12799-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DOMINGOS SAVIO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO, 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 01.10.2019, às 15h30min. 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.: 650573 Nr: 238-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, DIEGO HENRILLE DA SILVA - OAB:22156, Valdeci 

Sobrinho Paz da Silva - OAB:24292/O

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FABRICIO ALMEIDA 

DO NASCIMENTO, 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 01.10.2019, 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, 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.: 635066 Nr: 6279-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MIO FERNANDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ORLANDO MIO 

FERNANDES FILHO, 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 30.09.2019, às 14h50min. 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.: 667938 Nr: 872-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAPHAEL CAETANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ RAPHAEL 

CAETANO ANDRADE, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 
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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 12.03.2019, 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.: 665627 Nr: 13899-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA DE AMORIM SILVESTRE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré INDIANARA DE 

AMORIM SILVESTRE MOTA, 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 30.09.2019, 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.: 651740 Nr: 1337-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:MT - 8872

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua defesa às fls. 

80/82.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27.05.2019, 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, os 

acusados. 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.: 642323 Nr: 3726-45.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FERNANDO 

FRANÇA, 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 08.04.2019, 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.: 642667 Nr: 4074-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VALDECI SOUZA 

COSTA, 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 15.04.2019, às 14h10min. 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.: 614274 Nr: 4900-94.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO ALEXANDRE MARTINS TROJAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA GARAVAZO 

- OAB:174941

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EGIDIO ALEXANDRE 

MARTINS TROJAN, 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 08.04.2019, às 15h20min. 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.
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 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.: 629026 Nr: 1581-50.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR JOSE VIEIRA, HELIO ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus LINDOMAR JOSÉ 

VIEIRA e HÉLIO ALVES 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 02.04.2019, às 14h20min. 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, os acusados.

 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.: 657150 Nr: 6498-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MATHEUS 

RODRIGUES VIEIRA, 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 02.04.2019, 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, 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.: 628619 Nr: 1258-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu BRUNO FERREIRA 

PIRES, 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 08.04.2019, 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, 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.: 617964 Nr: 1054-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA CRISTINA SOUZA ALVES, LUANA 

HELLOA RODRIGUES CAMPOS, ARIADINA SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DOURADO 

MACHADO ROCHA - OAB:19.105-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa das 

denunciadas DANIELLA e LUANA às fls. 91/102 e 131/143.Por outro lado, 

analisando a defesa preliminar apresentada pela acusada ARIADINA 

SOUZA ALVES, 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.Portanto, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03.06.2019, às 

15h20min. 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, os 

acusados. 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.: 312248 Nr: 3503-10.2007.811.0064

 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 SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3503-10.2007.811.0064 – Cód.312248

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu ALEX DOS 

SANTOS SOARES à fls. 236/238, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 239), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 240/243), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658176 Nr: 7355-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CABRAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB:7.043/MT

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de absolvição sumária formulado pelo 

réu às fls. 74/77.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20.05.2019, 

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, os 

acusados. 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.: 663435 Nr: 11907-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT-18839/O

 [...] Ademais, das provas contidas nos autos, ainda, não é possível 

afirmar de forma indene de dúvidas a ocorrência de nenhuma excludente 

de ilicitude ou razão punibilidade, razão pela qual, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual não acolho e INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do 

acusado às fls. 54/63.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.05.2019, 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, os 

acusados. 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.: 330544 Nr: 1354-36.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pelo réu às fls. 

99/106.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20.05.2019, às 

16h20min. 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, os 

acusados. 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.: 637026 Nr: 7943-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEYLON ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Autos nº 7943-68.2015.811.0064 – Cód. 637026

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu TEYLON ANTUNES 

DE SOUZA 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 19.03.2019, às 17h20min. 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.: 658850 Nr: 7919-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA MATOS NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 [...] Por outro lado, acerca do pleito por sua absolvição sumária, uma vez 

que as provas não seriam válidas, verifico que tais alegações se 

confundem com o próprio mérito da ação, pelo que no momento se mostra 

prematuro e a via inadequada para a análise, o que será mais bem 

apurado no decorrer da instrução criminal, razão pela qual INDEFIRO os 

pedidos formulados pela defesa da querelada às fls. 49/54.Outrossim, na 

forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.05.2019, 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, os acusados. 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.Por fim, intime-se o querelante para, 

querendo, manifestar-se acerca dos documentos juntados pela querelada 

às fls. 85/92. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635400 Nr: 6601-22.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13.599-MT

 Vistos.

Observo às fls. 175/175-v, que o réu LEÃO DENIZ SANTANA informa que 

quando foi concedida a liberdade provisória, ficou determinado o seu 

comparecimento mensal em juízo, a ser cumprido na Comarca do seu 

domicílio, qual seja, Comarca de Barra do Bugres/MT.
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A carta precatória foi devidamente expedida, contudo, após realização de 

audiência para interrogatório do denunciado, o juiz da 3ª Vara da Comarca 

de Barra do Bugres/MT, devolveu a precatória onde o réu comparecia 

mensalmente, assim, o acusado formulou pedido para que seja 

determinado envio de carta precatória à Comarca de Barra do Bugres/MT, 

com a finalidade do mesmo continuar comparecendo mensalmente em 

juízo, vez que reside naquela urbe.

Dada vistas dos autos ao Ministério Público, o mesmo nada manifestou 

acerca do pedido acima mencionado, porém, requereu a intimação de 

testemunhas para serem inquiridas pelo juízo, tendo indicado endereço de 

Gleice de Paula Silva e de seu filho João Pedro Freitas Silva, contudo, em 

relação as pessoas de Crislene Valéria Teroso, Lucas Alves e Jayme 

Alves da Silva Junior informou que os endereços destes poderá ser obtido 

junto ao juízo da 2ª Vara Cível, no bojo dos autos da ação revisional sob o 

nº 15480-07.2015.811.0003 – código 802731 (fl. 192).

 Pois bem. Acerca do pedido formulado pelo réu às fls. 175/175-v, entendo 

que o mesmo deve ser deferido, para tanto, DETERMINO que se expeça 

carta precatória ao juízo da Comarca de Barra do Bugres/MT, visando à 

continuidade de comparecimento mensal do denunciado conforme 

determinado na decisão de fls. 96/97.

Ante a manifestação ministerial à fl. 192, designo audiência para oitiva das 

testemunhas indicadas na cota retro para o dia 28.05.2019 às 13h30min, 

para tanto, intimem-se as testemunhas nos endereços indicados pelo 

Parquet, contudo, sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para indicar os endereços de Crislene, Lucas e Jayme, pois 

diligenciar em outros autos não é ônus do juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677916 Nr: 9547-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROSA DOS SANTOS, AUDINEI 

FREURES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO 

cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de 

prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635705 Nr: 6870-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXINI ÉVELIN BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6870-61.2015.811.0064 – Cód. 635705

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré MAXINI EVELIN 

BATISTA FERREIRA 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 19.03.2019, às 16h30min. 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.: 653414 Nr: 2990-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX TELRY MARQUES DOS REIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 2990-90.2017.811.0064 – Cód. 653414

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ALEX TERLY 

MARQUES DOS REIS 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 28.05.2019, às 16h50min. 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.: 632379 Nr: 4262-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO ALVES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 09.04.2019, às 

15h20min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668815 Nr: 1557-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 É o necessário. Fundamento e decido. Analisando detidamente os autos, 

no que tange a resposta à acusação apresentada pelo acusado RAFAEL 

PIO, em relação a pretensão de rejeição da denúncia por ausência de justa 

causa, referido pleito não deve prosperar, pois os fundamentos 

defensivos não possuem o condão de descaracterizar a acusação 

formulada, vez que as provas produzidas nos autos apontam os 

elementos mínimos necessários ao ajuizamento da ação penal, ou seja, a 

existência de indícios de autoria e materialidade do fato.Por outro lado, 

verifico ainda que as alegações contidas na defesa do acusado se 

confundem com o próprio mérito da ação, pelo que no momento se mostra 

prematuro e a via inadequada para a análise.E, acerca do pleito por sua 

absolvição sumária, em decorrência de que não agiu com a intenção de 

praticar o delito de receptação, entendo que não seja o momento 

adequado para dirimir acerca deste ponto, posto que não há prova 

irrefutável do alegado pela defesa nos autos.Assim, diante do que consta 

dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido formulado por sua defesa às fls. 47/49.Outrossim, na forma do art. 

399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.05.2019, às 14h50min. 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, os acusados. 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.: 667013 Nr: 56-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.02.2019, às 16h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635040 Nr: 6254-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GIONGO BERTONI, ITALO TRASI 

FILHO, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZARTE DE MENDONÇA 

TAVARES, MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 27.11.2019, às 13h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 640754 Nr: 2238-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ROSA, HELIO AMANCIO 

RODRIGUES, OLINTO GOMES DE CARVALHO, DANILO BOZA, AURINO 

ALVES DA SILVA, ANDERSON SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SILVA LEITE, Rg: 16913299, 

Filiação: Sirleth Silva Leite e José dos Santos Leite, data de nascimento: 

20/06/1984, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

mecanico. 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: "... Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia João Batista 

Rosa nas sanções do art. 155, § 4º, II ( por 07 vezes) e art. 155, §4º, II, 

c/c art. 14, II, todos do CP e o denunciado Hélio Amancio Rodrigues nas 

sanções do art. 180-A do CP ( por cinco vezes); e o denunciado 

Anderson Silva Leite, Olinto Gomes de Carvalho e Aurino Alves da Silva 

nas sanções do art. 180-A do CP. [...]

Despacho: AUTOS/CÓD. 640754 Vistos, etc.[...] I – DO ACUSADO 

ANDERSON SILVA LEITE Tratando-se de réu solto, cuja citação pessoal 

restou infrutífera (fl. 94) e, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

art. 362 do Código de Processo Penal, determino a citação por edital do 

acusado nos termos do art. 361 do CPP. [...]

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, Amanda Aparecida 

Guidio Ferro, digitei.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634520 Nr: 5856-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON KEHOMAS DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 5856-42.2015.811.0064 – Cód. 634520

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANDERSON 

KEHOMAS DE SENE 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 19.02.2019, 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, 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.: 639767 Nr: 1364-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULDARK SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1364-70.2016.811.0064 – Cód. 639767

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RAULDARK SILVA 

RODRIGUES 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 19.02.2019, às 16h20min. 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.: 628625 Nr: 1264-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 15h20min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637049 Nr: 7964-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO OLIVEIRA ANANIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 16.04.2019, às 

15h00min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663642 Nr: 12109-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 14h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655306 Nr: 4752-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO QUIRINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Autos nº 4752-44.2017.811.0064 – Cód. 655306

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CASSIO QUIRINO DE 

ARAÚJO 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 25.03.2019, às 14h30min. 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.: 618959 Nr: 2057-25.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOPOLDO DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Otaviano Ribeiro 

Neto, Tatiana da Costa Donato e Valdir José de Oliveira, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638392 Nr: 240-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES SILVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 14h40min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida
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 Cod. Proc.: 646197 Nr: 6969-94.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTHOR CARLOS FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19.752

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu VICTHOR CARLOS 

FREITAS SOUZA 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 18.03.2019, às 17h30min. 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.: 641511 Nr: 2975-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTON CESAR ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das vítimas Leandro Almeida da 

Silva, Raiane de Lima Carvalho, e Vitoria Leandra, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante inquirição das testemunhas, vítima, bem como da revelia do réu, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às 

partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 dias para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 670909 Nr: 3330-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu EDSON SILVA 

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 01.04.2019, 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.: 646211 Nr: 6983-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 25.02.2019, às 16h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617560 Nr: 640-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DE JESUS SANTIAGO, CLEITON BRAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da vítima Denismar Lopes.

 Diante da ausência das testemunhas restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 17 

de dezembro de 2018, ás 18h00min.

Requisitem-se novamente a testemunha Luciano Dourado.

Requisite-se novamente o réu.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Erick 

Matheus Alves.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 647731 Nr: 8217-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE MELO QUEIROZ JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Autos nº 8217-95.2016.811.0064 – Cód. 647731

Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.02.2019, às 16h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639678 Nr: 1278-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN ALMEIDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O

 Autos nº 1278-02.2016.811.0064 – Cód. 639678

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 450 de 569



Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 16h20min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677637 Nr: 9300-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Diego Antônio 

Alves Leite, Fabiana Souza dos Santos e Rogério Lacerda de Souza, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da dispensa de inquirição das testemunhas, 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.: 625933 Nr: 8037-50.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8037-50.2014.811.0064 – Cód. 625933

Vistos.

Ante a manifestação ministerial à fl. 77, designo audiência para oitiva da 

vítima GIDARTI VIANA e da testemunha WILSON JOSÉ DOS SANTOS para 

o dia 01.02.2019 às 17h40min, para tanto, intimem-se a testemunha no 

endereço indicado na cota retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657387 Nr: 6705-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANIO SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ADVANIO SILVA 

REZENDE, 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 01.10.2019, às 14h10min. 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.: 637246 Nr: 8111-70.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL DENNIS DERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o acusado EMMAUEL DENNIS DERRI preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão do benefício da 

suspensão condicional do processo, conforme determina o artigo 89 da 

Lei 9.099/95 e, considerando que o réu reside na cidade e comarca de 

São Paulo/SP; DETERMINO a expedição de carta precatória ao juízo da 

referida comarca, com a finalidade de ofertar ao acusado o benefício 

condicional do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637805 Nr: 8593-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 24.01.2019, às 17h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669992 Nr: 2485-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2485-65-2018.811.0064 – Cód. 669992

 Vistos.

Considerando que a audiência designada anteriormente não foi realizada 

em virtude da redistribuição de processos e alteração de competência das 

varas criminais, designo nova data para a realização da audiência de 

instrução e julgamento do presente processo para o dia 23.04.2019, às 

16h40min.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610489 Nr: 747-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 747-18.2013.811.0064 – Cód. 610489

Vistos.

O Ministério Público à fl. 165 manifesta pela designação de audiência para 

realização do interrogatório do réu DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA nesta 

comarca, em virtude do teor constante na certidão de fls. 163-v dos autos, 

a qual noticia que o denunciado segundo relatório de movimentação 

carcerária da Penitenciária Central do Estado – PCE/Pascoal Ramos da 
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capital, Diego foi transferido para o Presídio da Mata Grande/PPR desta 

comarca.

Contudo, conforme certidão retro o réu encontra-se segregado desde o 

dia 26.01.2018 na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferrugem 

(Presídio Ferrugem) em Sinop/MT.

Portanto, considerando que à informação acima determino a expedição de 

carta precatória para a Comarca de Sinop/MT, para que seja realizado o 

interrogatório do réu DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA, em audiência a ser 

designada pelo d. juízo deprecado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613278 Nr: 3811-36.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT, JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17.860-MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704-MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu, bem como 

testemunhas de acusação e defesa residem em comarca diversa desta.

 Assim, determino que seja retirado da pauta de audiência o ato designado 

para o dia 25.10.2018 às 18h00min.

Desde já, uma vez atingida à finalidade dos atos deprecados, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa do acusado para que apresentem seus 

memoriais finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657682 Nr: 6956-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO TIAGO DE ALVIM, LUIS FELIPE 

FERREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Gilberto de Moraes Viana - OAB:19.177-O/MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus JERONIMO TIAGO 

DE ALVIM e LUIS FELIPE FERREIRA SANTANA, 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 01.10.2019, às 14h50min. 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, os acusados.

 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.: 610210 Nr: 456-18.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ JULIANO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 456-18.2013.811.0064 – Cód. 610210

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ANDRE JULIANO 

FORTES, 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 30.04.2019, 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, 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.: 608164 Nr: 6030-56.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR, GERALDO 

ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 (...).Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusado ARIOVALDO RODRIGUES OLAZAR qualificado nos autos, em 

virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, inciso IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código 

Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo 

Penal, e do réu GERALDO ANTONIO RODRIGUES NETO qualificado nos 

autos, em virtude da extinção de punibilidade pela morte do agente 

(certidão de óbito fl.110) com supedâneo no art.107, inciso I, do Código 

Penal.Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição 

e no relatório. Recolham-se eventuais mandados prisionais em aberto. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes 

intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Vistos em correição.

Tendo em vista a cota ministerial de fl. 215, DESIGNO o dia 22/11/2018, às 

09 horas, para realização de audiência de justificação.

Em que pese o pleito defensivo acostado às fls. 209/213, deixo para 

aprecia-lo no ato designado acima.

Requisite-se o recuperando à Unidade Prisional.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 603349 Nr: 1080-04.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON PEREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 Vistos em correição.

Primeiramente, considerando que não houve impugnação, HOMOLOGO o 

cálculo de pena de fl. 139 para que surtam seus efeitos legais.

 No mais, observa-se do cálculo homologado acima que o recuperando 

atingiu o lapso temporal para a progressão de regime.

Sendo assim, DESIGNO o dia 23/10/2018, às 09 horas, para análise da 

possibilidade de concessão do benefício da progressão de regime em 

favor do recuperando, realização de audiência admonitória para fixação 

das condições a serem cumpridas, bem como inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

 Requisite-se o recuperando à diretoria da Unidade Prisional, solicitando 

que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto 

à eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo 

após a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Por fim, visto que já fora solicitado o atestado de conduta carcerário do 

recuperando à fl. 141, DETERMINO que seja realizada a conclusão dos 

autos somente após o aporte.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 602347 Nr: 26-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 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: 17/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 26-03.2012.811.0064

Nome Reeducando: Cristiane Alves da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 7a 2m 12d 13/02/2002 27/01/2018 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 53

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

18/07/2002 04/10/2002 fl. 07

Dias Remidos

Remições

Observações

31 fl. 107 não homologada

Data de Prisão Definitiva: 27/01/2018

Total da Pena: 7a 2m 12d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 27/01/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 21/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

27/01/2018 + 1a 2m 12d + 0a 0m 0d - 0a 2m 17d - 31 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(27/01/2018 - 27/01/2018) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 27/01/2018

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 02/03/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/01/2018 + 2a 4m 24d + 0a 0m 0d - 0a 2m 17d - 31- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 2m 2d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

27/01/2018 + 7a 2m 12d + 0a 0m 0d - 0a 2m 17d - 31- 1

Pena Cumprida até data Atual 0a 11m 7d

Data do Término da Pena: 20/12/2024

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 637789 Nr: 8572-42.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SÁVIO OLIVATTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 16/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 8572-42.2015.811.0064

Nome Reeducando: Joaquim Sávio Olivatto Borges

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 9a 5m 12d 03/09/2015 03/09/2015 1/2 - Comum Reincidente 1/6 - Comum

 7a 10m 0d 02/09/2016 02/09/2016 1/1 - Hediondo Reincidente 3/5 - 

Hediondo Reincidente

 1a 0m 0d 05/08/2015 05/08/2015 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 990

Dias Remidos

Remições

Observações

95 as fls. 176/179 e 181 não homologadas

Data de Prisão Definitiva: 05/08/2015

Total da Pena: 18a 3m 12d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 02/09/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 01/09/2022

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

02/09/2016 + 6a 3m 4d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 95 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(02/09/2016 - 05/08/2015) - 0a 0m 0d

(1a 0m 28d) - 0a 0m 0d = 1a 0m 28d

Data base para Livramento Condicional 02/09/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 18/04/2029

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

02/09/2016 + 12a 10m 21d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 95- 1

Pena Restante a partir da data Atual 14a 9m 27d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

05/08/2015 + 18a 3m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 95- 1

Pena Cumprida até data Atual 3a 2m 11d

Data do Término da Pena: 13/08/2033

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 316389 Nr: 1314-25.2008.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - OAB:16.989/O, 

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:7.387-B

 Executivo de Pena nº: 1314-25.2008.811.0064 - Código: 316389

Recuperando: Adriano Souza Gonçalves.

 Visto em correição.

 Considerando a portaria n° 76/2018-CGJ que designou as datas para 

realização de correição e inspeção nas Varas Criminais desta Comarca, 

REDESIGNO o dia 23/10/2018, às 09h00min, para realização da necessária 

audiência.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 638325 Nr: 191-11.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Executivo de Pena nº: 191-11.2016.811.0064 - Código: 638325

Recuperando: Joelcio da Silva Gomes.

 Visto em correição.

 Considerando a portaria n° 76/2018-CGJ que designou as datas para 

realização de correição e inspeção nas Varas Criminais desta Comarca, 

REDESIGNO o dia 23/10/2018, às 09h00min, para realização da necessária 

audiência.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 282448 Nr: 1390-59.2002.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SOUZA DA SILVA OU ERIC SOUZA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena anexo), designo o dia 

23/10/2018, às 09h00min, para verificar a possibilidade de concessão do 

benefício de progressão de regime em favor do recuperando, bem como 

realização de audiência admonitória, para fixação das condições a serem 

cumpridas e inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se ao diretor da penitenciária local, solicitando a remessa do 

atestado de conduta carcerária do apenado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636539 Nr: 7531-40.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA BELTRAN DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 Vistos em correição.

Juntem-se as informações prestadas, requisitadas pelo Excelentíssimo 

Relator, referentes ao HABEAS CORPUS Nº 1010442-98.2018.8.11.0000 – 

Primeira Câmara Criminal, Comarca de Rondonópolis/MT - Autoridade 

Coatora: Juízo da Quarta Vara Criminal - Impetrante: Dr. Caio Fellipe Batista 

Vilamaior– Paciente: Romilda Beltran da Rocha.

Encaminhe-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), o ofício 

expedido, bem como as cópias necessárias, juntando-se aos autos o 

respectivo recibo de envio.

Ademais, quanto a impugnação do cálculo de pena acostado às fl. 103, 

como já prestado às informações ao e. Tribunal de Justiça para instrução 

do HC inicialmente informado, tem-se que a sentença condenatória 

transitou em julgado, conforme consta da guia executiva, o que torna este 

Juízo incompetente para alterá-la.

No que tange, verifica-se que as planilhas de fls. 60 e 66 foram 

devidamente homologadas, conforme decisão de fl. 67; as planilhas de fls. 

82 e 97/99 foram homologadas às fl. 102; restando tão somente a planilha 

de fl. 68 a ser apreciada.

Assim, considerando que a sentenciada laborou 54 (cinquenta e quatro) 

dias dentro da unidade prisional, tem-se que a recuperanda faz jus a remir 

18 (dezoito) dias da pena imposta.

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação do cálculo de fl. 103, no que se 

refere a alteração da fração a ser computada e, nos termos do art. 126, 

da LEP, julgo remidos 18 (dezoito) dias da pena imposta à recuperada.

Elabore-se um cálculo de pena, computando os dias declarados remidos 

nesta decisão. Com o aporte, intime-se a defesa e após, dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo impugnação 

motivada, desde já, determino o encaminhamento do atestado de pena a 

cumprir à recuperanda e a unidade prisional.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 674784 Nr: 6720-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 1. Relatório.Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em 

desfavor de Fabrício de Castro Silva, pela suposta prática do ilícito penal 

descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Determinou-se a notificação 

do denunciado, a qual fora realizada, conforme certificado as fls. 82. O 

denunciado apresentou defesa preliminar, fls. 84/93, oportunidade em que 

postulou pela rejeição da exordial, sob o fundamento de que o auto de 

prisão em flagrante é eivado de nulidade, tendo em vista que não houve 

concessão de maneira voluntária e espontânea à revista realizada em seu 

veículo. ...Dispositivo.I – Não conheço as ilegalidades pela defesa 

conforme fundamento anterior.II – RECEBO a denúncia, pois presentes 

indícios de autoria e materialidade. III – Designo para o dia 30 de outubro de 

2018, às 15h30min, para realização de audiência de instrução e 

julgamento.III – Intime-se e requisite-se o réu.IV – Intimem-se as 

testemunhas, denúncia e defesa, requisitando-os aos seus superiores 

hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º).V – Por ora, reservo a análise do pedido 

de restituição para depois do término da instrução processual.VI – 

Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 615261 Nr: 5922-90.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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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

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA, Cpf: 

70752702149, Rg: 1431772-9, Filiação: Ivo Meneses Ferreira e Zilda 

Aparecida Oliveira Pereira, data de nascimento: 05/12/1983, natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), vendedor de carros, Telefone (62 ) 

99629-4623. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE O ACUSADO PARA QUE INFORME SE IRÁ 

CONSTITUIR ADVOGADO OU SE PRETENDE SER ASSISTIDO PELA 

DEFENSORIA.

Despacho/Decisão: Código: 615261Vistos etc.Defiro a cota ministerial de 

fls. 204.Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de Outubro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

Advertência: O SILÊNCIO IMPORTARÁ EM NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA PARA A DEFESA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 11 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680094 Nr: 11635-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYAN VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo: 11635-70.2018.811.0064 - Código 680094

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614377 Nr: 5008-26.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:MT-17088

 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: 5008-26.2013.811.0064 – Código 614377.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Natalino Ferronato

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 13h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogado: Ariosvaldez Rodrigues de Lima

Parte Réu: Natalino Ferronato

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor, o advogado e o acusado. Ausentes a vítima.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 101, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Ariosvaldez Rodrigues de Lima

Advogado

Natalino Ferronato

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617558 Nr: 638-67.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO, JOSE MARIA 

DA CONCEICAO, LUIZ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 638-67.2014.811.0064 – Código 617558

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: José Carlos da Conceição

Parte Réu: José Maria da Conceição

Parte Réu: Luiz Carlos da Silva Conceição

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 16h32min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Parte Réu: José Carlos da Conceição

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público, o acusado 

José Carlos da Conceição. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Inicialmente, em relação ao acusado Luiz Carlos da Silva Conceição, 

verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, conforme se 

verifica dos autos, mudou de endereço sem informar a este Juízo, 

consoante se verifica de fls. 142, razão pela qual, o processo seguirá 

sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

Outrossim, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha de defesa 

Ana Carla da Silva Conceição, ante o teor da manifestação de fls. 145.

No mais, em relação às demais testemunhas, dê-se vista dos autos às 

partes, iniciando-se pela acusação.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

José Carlos da Conceição

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634997 Nr: 6211-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERNANDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 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: 6211-52.2015.811.0064 – Código 634997

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Geraldo Fernandes da Costa

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 14h25min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Parte Réu: Geraldo Fernandes da Costa

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público, a vítima, 01 

testemunha e o acusado. Ausente a testemunha André Luís de Oliveira.

 As partes insistiram na oitiva da testemunha André Luís de Oliveira.

Vistos etc.

Considerando que as partes insistiram na oitiva da testemunha André Luís 

de Oliveira, redesigno a solenidade para o dia 02/04/2019, às 15h30min.

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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Geraldo Fernandes da Costa

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653694 Nr: 3262-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL MESSIAS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3262-84.2017.811.0064 – Código 653694

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Miguel Messias França

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 15h09min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Parte Réu: Miguel Messias França

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público e o acusado. 

Ausentes a vítima e a testemunha.

 Vistos etc.

Ante a ausência da vítima, embora devidamente intimada (fls. 83), 

redesigno a solenidade para o dia 04/04/2019, às 15h30min.

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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Miguel Messias França

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624165 Nr: 6809-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, nos termos 

do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 109, inciso VI c/c 110, § 1º 

e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61, caput, do 

Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em 

face do acusado CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ, em razão de ter 

ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) 

delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Transitada em julgado 

esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 
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fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Por derradeiro, solicite-se a devolução 

da missiva expedida às fls. 75, independente de cumprimento. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela 

Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaMaicom Alan Fraga 

Vendruscolo Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659707 Nr: 8747-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PALACIOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 (...) HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima Patrícia Aparecida de 

Mattos, ante o teor da cota ministerial de fls. 135. Por fim, dou por 

encerrada a presente instrução processual, nos termos do que dispõe o 

Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os debates orais 

em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias à defesa do 

acusado. Às providências. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaJurandir Verneque 

Dias Advogado Valdir Palacios Sanches Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652808 Nr: 2371-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 2371-63.2017.811.0064 – Código 652808

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Celismar Machado de Oliveira

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 16h04min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público e o acusado. 

Ausentes a vítima, a testemunha e o acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 98, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 321886 Nr: 92-85.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICLÉIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:MT 21.728, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/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: 9285-2009.811.0064 – Código 321886

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Antônio Vendramim

 Data e horário: quarta-feira, 17 de Outubro de 2018, 16h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogada: Dicléia Ferreira Rocha de Souza

 Parte Réu: Antônio Vendramim

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, a testemunha, da advogada e o 

acusado. Ausente a vítima.

Vistos etc.

Apesar da expedição de mandado de condução coercitiva, a vítima não 

compareceu, dessa forma, redesigno a solenidade para o dia 12/12/2018, 

às 17h10min.

Cumpra-se, expedindo-se mandados de conduções coercitivas para a 

vítima e para a testemunha Sirley Telis da Cunha, inclusive, caso 

necessário com uso de força policial.

Consigo que os mandados de conduções coercitivas devem constar os 

endereços residenciais e de trabalho.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Dicléia Ferreira Rocha de Souza

 Advogada

Antônio Vendramim

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666995 Nr: 20-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANAN FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666995

¬

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 99

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 29 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666995 Nr: 20-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANAN FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 666995

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fls. 97, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666995 Nr: 20-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANAN FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente, compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos 

formais e materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do 

Código de Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há 

prova da existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de 

autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Maio de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625549 Nr: 7757-79.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERALDO DAS MERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 625549

Vistos etc.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 74, consigno que foi 

substituída a mídia audiovisual à fl. 71.

Assim sendo, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentação dos memoriais.

Após, para a defesa do acusado.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 607582 Nr: 5431-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOSMALDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 607582

Vistos etc.

Inicialmente, consigno que a testemunha de acusação e a vítima foram 

devidamente inquiridas em Juízo, consoante se verifica de fls. 104/105 e 

fls. 117/119, respectivamente.

 Consigno, ainda, que em relação ao acusado foi aplicado o Artigo 367 do 

Código de Processo Penal, ante o teor da decisão proferida às fls. 103.

Assim, declaro encerrada a instrução processual e nos termos do que 

dispõe o Art. 403, § 3º do Código de Processo Penal e converto os 

debates orais em memoriais escritos, facultando o prazo de 05(cinco) dias 

sucessivos para as partes.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 11 de Abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634181 Nr: 5586-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS INFORME O ATUAL ENDEREÇO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648335 Nr: 8716-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JERÔNIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/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: 8716-76.2016.811.0064 – Código 648335

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Réu: Fernando Jerônimo da Silva

 Data e horário: quinta-feira, 18 de Outubro de 2018, 14h16min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogado: Dejalma Ferreira dos Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e o advogado. Ausentes a vítima e 

o acusado.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da vítima, ante 

a manifestação do parquet às fls. 47.

Ademais, considerando a ausência de intimação pessoal do acusado, 

redesigno a solenidade para o dia 17/09/2019, às 13h30min.

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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Dejalma Ferreira dos Santos

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639484 Nr: 1124-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Moraes Viana - 

OAB:19.177-O/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: 1124-81.2016.811.0064 – Código 639484.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Adriano Ramos da Cruz

Data e horário: quinta-feira, 18 de Outubro de 2018, 14h03min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogado: Gilberto de Moraes Viana

Parte Réu: Adriano Ramos da Cruz

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, o advogado, a vítima e o acusado.

 Dada a palavra o Ministério Público, por Sua Excelência o Senhor 

Promotor de Justiça, ofertou suas alegações finais nos seguintes termos: 

“MM. Juíza, os fatos descritos na denúncia não se comprovaram porque a 

vítima mudou a situação descrita na fase inquisitiva de fls. 13, hipótese 

que provoca dúvida objetiva que deve ser interpretada em favor do 

denunciado.

Nos termos do Artigo 386, VII, do CPP, o MP requer a absolvição do 

denunciado.”

 A defesa do acusado pugnou pela conversão dos debates em memoriais.

 Vistos etc...

Declaro encerrada a instrução processual e, converto os debates orais 

por memoriais, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para sua 

apresentação (Artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal), assim, 

dê-se vista dos autos à Defesa do acusado.

 Saem os presentes intimados.

 Às providências. Cumpra-se.

 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

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Gilberto de Moraes Viana

Advogado

Adriano Ramos da Cruz

 Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801407 Nr: 14926-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICE- INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA, SUPERMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FERREIRA SILVA - 

OAB:RO/388-B

 Vistos,

 Tendo em vista o teor do relatório apresentado pela Comissão Técnica da 

Equipe Multidisciplinar do JUVAM (fl. 280) e ante o parecer do Ministério 

Público emitido à fl. 282, concordando com a prestação de contas 

apresentada nos autos pela 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de 

Rondonópolis, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos a prestação de contas apresentada às fls. 218/226 pela 2ª 

COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS.

Terminada a inquirição das testemunhas e realizado o interrogatório do 

réu, dou por encerrada a instrução processual. Abra-se vista dos autos 

às partes para apresentação de alegações finais na forma de memoriais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a começar da parte autora.

 Após, conclusos para sentença.

Intime-se e cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 906666 Nr: 7295-72.2018.811.0003

 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): RODNEY DA SILVA VILHENA, FABRICA DE 

ESQUADRIAS LO LTDA, MR MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, V. FRARE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido formulado às fls. 28/32 para 

LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA CRIMINAL, o conjunto veicular 

consistente no TRA/C. TRATOR/NÃO APLIC, MARCA/MODELO SCANIA/R 

470 A6X4, ANO/MODELO 2010/2011, RENAVAM Nº 259169463, COR 

VERMELHA, PLACA MIQ-1570, CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, 

MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, ANO/MODELO 2016/2016, 

RENAVAM Nº 1100152919, COR CINZA, PLACA QIC-7577 E CAR/S. 

REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/FACCHINI SRF RT, 

ANO/MODELO 2016/2016, RENAVAM Nº 1100153800, PLACA QIC-7607, 

COR CINZA, em favor da proprietária FÁBRICA DE ESQUADRIAS LO 

LTDA, ou pessoa por ela autorizada, na forma da lei. Encaminhe-se cópia 

desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 908534 Nr: 7777-20.2018.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARTINS DO CARMO, D G DE 

ALMEIDA MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866 MT

 ISSO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C 

TRATOR/NÃO APLIC, MARCA/MODELO M. BENZ/AXOR 1933 S, 

ANO/MODELO 2007/2007, CHASSI Nº 9BM9582077B537321, PLACA 

NDH-9413 E CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, MARCA/MODELO SR/NOMA 

SR3E27 CG, ANO/MODELO 2008/2008, CHASSI Nº 9EP07143081002389, 

PLACA NDT- 0072, em favor do proprietário WELLINGTON MARTINS DO 

CARMO, ou pessoa por ele autorizada na forma da lei. Quanto ao produto 

florestal objeto destes autos, aguarde levantamento pela Polícia Militar 

Ambiental do volume da madeira apreendida, conforme ofício expedido à fl. 

37.Encaminhe cópia desta decisão à SEMA para conhecimento.Expeça-se 

o necessário.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA - O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de SINOP-MT, 

referente aos meses de DEZEMBRO de 2018, RECESSO FORENSE e 

JANEIRO de 2018, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e 

plantão local:

* A Portaria completa, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Decisão

Pedido de Concessão de Licença-Prêmio 15641-73.23018.811.0015- cód. 

339349

Vistos etc,

Trata-se de pedido formulado por IZANETE WEISSHAUPT em que requer a 

concessão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio, por assiduidade, 

referentes ao quinquênio 04//042010 a 04/04/2015.

 As informações prestadas pela Coordenadoria Administrativa são no 

sentido de que a servidora Foi nomeada efetivamente no cargo de Oficial 

de Justiça, conforme Ato n. 089/2005-CM, de 21/03/2005, tomou posse no 

dia 04/04/2005 e foi declarada estável a partir de 29/12/2007, conforme 

Ato 492/2008-CM, de 15/4/2008. Requereu e obteve deferimento de 

licença-prêmio referente ao quinquênio 2005/2010, conforme decisão 

proferida por este juízo, nos autos de Pedido de Providências n. 

0091361/201 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 

04//04/2010 a 04/04/2015 a qual deve ser usufruída de acordo com 

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, 18 de outubro de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006112-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

GILBERTO BATISTA DE MELLO FILHO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DEFANT FILHO (REQUERIDO)

ENDRIGO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006112-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILBERTO 

BATISTA DE MELLO FILHO REQUERIDO: ENDRIGO DE FREITAS, PEDRO 

DEFANT FILHO Vistos etc. O fato de uma das partes esgueirar-se da 

audiência de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não 

encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência 

deve ser mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a 

probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, designo audiência de conciliação para o dia 22 de novembro 

de 2018, às 15:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Deverá ser cientificada 

de que o seu silêncio implicará em revelia, cujos efeitos importarão em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. As partes, pessoalmente, 

em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos 

e expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 15 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013207-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EXECUTADO)

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 15711601 ).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008133-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

MURILO BOSCOLI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO FAGUNDES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008133-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MAPOL 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RÉU: FABIO 

NASCIMENTO FAGUNDES Vistos etc. Ação de indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, aforada 

por Mapol Construtora e Incorporadora Ltda. – ME., em face de Fábio 

Nascimento Fagundes, ambos qualificados. Alegou se tratar de empresa 

que atua no ramo da construção civil, tendo ganhado, em 2015, processo 

de licitação para construção do condomínio horizontal denominado “Portal 
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do Servidor”, neste município, podendo comercializar as unidades com os 

servidores municipais, estaduais e federais. Relatou que a parte requerida 

adquiriu inicialmente três unidades, sendo: a) unidade autônoma nº 09 da 

quadra 06; b) unidade autônoma nº 10 da quadra 05; c) e unidade 

autônoma nº 11 da quadra 06. Todavia, as duas últimas foram trocadas 

pela unidade nº 20 da quadra 09, esta mais ampla. Aduziu que o prazo de 

entrega da unidade nº 09 da quadra 06 era para fevereiro/2018 e a 

unidade nº 20 da quadra 09 para 31/08/2018, mas com cláusula de 

carência por atraso de até 180 dias, a projetar entrega para 

fevereiro/2019. Afirmou que a parte requerida, em 31/07/2018, promoveu 

reportagem televisiva, com imagens do espaço do condomínio, a noticiar 

com estardalhaço atraso na entrega da sua unidade (unidade nº 20 da 

quadra 09), denegrindo a imagem da empresa ao atacá-la com inverdades. 

Afirmou, ainda, que a reportagem foi exibida no jornal Sinop Agora, 

empresa televisiva Gente TV, no mesmo dia e está disponível no canal do 

youtube, tudo com o intuito de prejudicar a requerente. Postulou tutela de 

urgência em caráter antecedente para determinar à empresa responsável, 

Google Brasil que retire o vídeo do seu canal Youtube, no link: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=ibtXecwnB40&feature=youtu.be&app=desktop; bem como seja oficiada 

à empresa televisiva Gente TV, Jornal Sinop Agora, para também retirar a 

notícia de seus meios de comunicação. É o resumo do necessário. Decido. 

Antes de analisar questões materiais, como a almejada tutela de urgência 

em caráter antecedente, mister verificar as questões processuais de 

pórtico, de maneira que o processo tenha seu regular trâmite sem defeitos 

desde logo descortinados. Nesse vértice, a pretensão de fundo da parte 

autora cinge-se a indenização por danos morais, sendo a tutela de 

urgência voltada para impossibilitar a proliferação da reportagem que 

reputa malsinada. Assim, primeiro, não detectada correlação entre a 

indenização pretendida e a tutela de urgência, devendo esta também 

compor o pedido, sob risco de causar perplexidade ante objetos distintos. 

De um lado, tutela de urgência para impedir a divulgação do vídeo da 

reportagem, que nem por via reflexa ostenta pertinência com, do outro 

lado, afinal, a indenizatória por danos morais. Deve ser incluído o pleito de 

tutela de urgência no pedido de fundo, de modo que, na hipótese de 

procedência da demanda, ele possa ser confirmado. Não basta pedir uma 

providência imediata e não equacioná-la no pedido final. Segundo, defeito 

pior, a requerente ansia obrigar terceiros, Google Brasil e Gente TV, a 

fazer, no sentido de excluir e inibir, respectivamente, a divulgação da 

combatida reportagem. Obrigação de fazer que ultrapassa mero dever de 

colaborar com o juízo, senão clara providência que compete a quem é 

acionado. Ainda que não se cobiça danos morais dessas duas pessoas 

jurídicas, está claro que aspira compeli-las a um fazer. Logo, devem ser 

parte, a comporem o polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar a 

postulação em tutela de urgência, de caráter antecedente, em relação a 

elas, embora não se trate de hipótese versando litisconsórcio necessário. 

Isto posto, determino a emenda da inicial para em 15 dias, na forma acima 

orientada, cientificada desde logo de que, se não promovida a emenda, 

prejudicada restará a tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 24 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002971-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

EDWARD EIJI YAMAMOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002971-27.2017.8.11.0045. AUTOR(A): EDWARD EIJI 

YAMAMOTO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Pretensão de 

cumprimento de sentença, letra “e” do pedido, com prévia liquidação de 

sentença dita por artigos (não mais prevista em Lei), c/c prévia exibição 

de documentos, aviada por Edward Eiji Yamamoto, este sem qualificação 

suficiente, em face de Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree), qualificada. 

Verificado inicialmente que o requerente não postulou a citação da parte 

demanda. De igual forma, não foi dado valor à causa. O que deve ser 

definido. Não é razoável que a parte exequente não tenha a mínima noção 

da quantia “investida” ou afoitamente “aplicada” na referida empresa 

executada, como possível levantamento das prováveis transferências 

efetivadas. O próprio extrato da conta bancária da parte exequente pode 

indicar o que foi arriscado no reconhecido empreendimento tenebroso, já 

facilitando ou mesmo servindo como documento, talvez até suficiente, 

para os fins colimados da singela liquidação da sentença, que nada tem a 

ver por artigos, a dispensar maior profundidade nessa exibição com tez 

um tanto pálida em termos de êxito. Valor de alçada não existe na Lei. Tem 

que estabelecer um valor da causa, seja mínimo ou máximo. Critério que o 

próprio juízo vai oportunamente analisar sua razoabilidade. A 

proporcionalidade do que se está buscando, com base nas informações 

que trouxer. Fato é que foi investido algum valor, e dele se deve ter mínima 

noção. Se não tiver, fica difícil entender o objeto como um todo. 

Observado ainda pedido de assistência judiciária, benefício este destinado 

aos que realmente dele necessita, a justificar o seu pedido. No entanto, 

sequer apresentou sua profissão. Tem que se qualificar melhor, a facilitar 

análise de sua condição de miserabilidade, inclusive coligindo elementos 

que convençam a respeito. Caso contrário poderá ser indeferido o pedido. 

Ao requerer o levantamento ao final de eventuais valores em seu favor 

apurados, a parte exequente evidencia o intuitivo cumprimento da 

sentença. Como tal, deve adequar a inicial, sobretudo os pedidos 

respectivos, sob pena de inépcia. Além de fazer os pedidos da execução, 

isso ficará aguardando a prévia e necessária exibição dos documentos 

solicitados, sem o que não tem como aperfeiçoar o título executivo. A 

sentença existe. Condena a ressarcir. Mas tem que ter um mínimo de 

probabilidade que o credencia a ter direito de liquidar esses 

“investimentos” que alega ter feito na empresa executada. Isto posto, 

determino à parte exequente emendar a inicial nos parâmetros acima 

delineados, em 15 dias, sob pena de seu indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000543-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000543-31.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS DA 

SILVA RIBEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Sem 

delongas, verifico que a exordial não está devidamente instruída e contém 

defeitos que podem configurar sua inépcia, se não corrigidos em tempo. 

Nesse passo, a parte exequente atribuiu à causa o valor de R$ 6.126,00. 

Logo, deverá ser apresentado o valor da causa adequado ao proveito 

econômico pretendido: R$ 13.327,43. Observado ainda pedido de 

assistência judiciária, benefício este destinado aos que realmente dele 

necessita, a justificar o seu pedido. No entanto, sequer apresentou 

documento que comprove a alegada profissão, notadamente os 

vencimentos que dela aufere. Tem que se qualificar melhor, a facilitar 

análise de sua condição de miserabilidade, inclusive coligindo elementos 

que convençam a respeito. Caso contrário poderá ser indeferido o pedido. 

Ao requerer o cumprimento da sentença, como tal, deve adequar a inicial, 

sobretudo os pedidos respectivos, sob pena de inépcia. Além de fazer os 

pedidos da execução, isso ficará aguardando a prévia e necessária 

exibição dos documentos solicitados, sem o que não tem como 

aperfeiçoar o título executivo. A sentença existe. Condena a ressarcir. 

Mas tem que ter um mínimo de probabilidade que o credencia a ter direito 

de liquidar esses “investimentos” que alega ter feito na empresa 

executada. O próprio extrato da conta bancária da parte exequente pode 

indicar o que foi arriscado no reconhecido empreendimento tenebroso, já 

facilitando ou mesmo servindo como documento, talvez até suficiente, 

para os fins colimados da singela liquidação da sentença, a dispensar 

maior profundidade nessa exibição com tez um tanto pálida em termos de 

êxito. Isto posto, determino à parte exequente emendar a inicial nos 

parâmetros acima delineados, em 15 dias, sob pena de seu indeferimento. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001213-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

ANDREIA ANTUNES MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUVALDO ESTEVAO BOTAN (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 461 de 569



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001213-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA 

ANTUNES MEDEIROS REQUERIDO: GIUVALDO ESTEVAO BOTAN Vistos 

etc. O preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da 

relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Conquanto tenha desistido da ação, conforme petição de Id. 

12038748, o pressuposto processual do preparo da causa deve ser 

resolvido previamente, em vista do princípio da causalidade. O que 

obviamente antecede a análise da desistência, como se daria de todo jeito 

com a inicial. Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição do presente feito e 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290 e 330, inciso IV, 

e 485, incisos I e IV, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 25 

de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184090 Nr: 5148-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO VIDROS SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG AUTO PEÇAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Isto posto, sem lastro probatório, hei por bem rejeitar a impugnação aviada 

pela parte executada, mantendo a penhora realizada sobre ativos 

financeiros nos exatos termos e quantias efetivadas.Decorrido o prazo 

para eventual interposição de recurso, manifeste-se a parte exequente, 

no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, a dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento por 

abandono.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 235733 Nr: 9247-55.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBLÔNIO DE OLIVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE LEMES DA SILVA 

KARSBURG - OAB:

 Intime-se o advogado do requerente para, querendo, manifestar no prazo 

legal, acerca do acordo acostado às fls.120/125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153655 Nr: 1711-32.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, CARLOS 

ROBERTO ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, VERÔNICA 

TEREZINHA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB:MT/9.344, 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 CERTIFICO que os RECURSOS DE APELAÇÃO interposto pela parte 

requerente às fls. 200/216 foi protocolado no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as CONTRARRAZÕES ao referido Recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 5984-93.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULEIDE MARQUES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, Rosangela Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 "Vistos etc. (...). Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado para cumprir em 15 dias com a obrigação prevista no item “e” do 

acordo de p. 92, a contar esse prazo da efetiva intimação. Não cumprido 

espontaneamente o acordo homologado no aludido prazo, na forma da lei, 

prevendo a legislação processual medidas ao julgador para a obtenção do 

resultado prático da tutela pretendida, especificamente no art. 536, § 1.º, 

do CPC, conclusos para análise de citadas medidas. Se a parte executada 

resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 dias, 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525, caput c/c 

art. 536, § 4º, ambos do CPC, hipótese em que deverão os autos vir 

conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os 

efeitos, que de regra não terá o efeito suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso. FIXO desde já os 

honorários advocatícios em sede de execução no valor de 10%, sobre o 

proveito econômico obtido, acaso não cumprida a obrigação pela parte 

executada no referido prazo quinzenal, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, 

ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227255 Nr: 4012-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA BARBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

 Pretensão monitória ajuizada por Sady Elias Soletti em face Maria 

Aparecida da Silva Barbino, ambos qualificados, sustentado ser credor 

desta do valor originário de R$ 2.832,00, representado por dois cheques 

prescritos de n.º 000003 e n.º 000002, ambos com vencimento para o dia 

05/06/2014, agregados à p. 24.

Apresentados embargos monitórios, via Defensoria Pública, às p. 30/33, 

alegando fraude no negócio jurídico subjacente, consistente em sistema 

ilícito de captação de recursos conhecido como pirâmide.

Na impugnação de p. 90/98, aduzindo que o negócio jurídico subjacente 

não precisa ser declinado, em vista da Súmula 531 do STJ.

 Sem preliminares ou defeitos outros, declaro o feito saneado.

 Como pontos controvertidos, fixo a ilicitude e a consequente nulidade ou 

não do negócio jurídico subjacente, atingindo, por conseguinte, os títulos 

exequendos.

Defiro e determino o depoimento pessoal das partes e a produção de 

prova testemunhal, requerida esta pela parte embargante às p. 30/33, cujo 

rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC.

 Calha frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante 

carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da 
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solenidade os comprovantes desta intimação. Facultado apresentá-las no 

ato, independentemente de intimação, com os ônus da preclusão por seu 

não comparecimento. Mas deve, ainda assim, apresentar o rol em juízo no 

prazo sobredito de 15 dias. Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas.

 Ademais, requerido o beneficio da assistência judiciária gratuita pela parte 

requerida nos embargos monitórios. À míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições da Lei n.° 1.060/1950, arts. 98 usque 102 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que 

nada leva a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência 

firmada nos autos, defiro o pedido.

 Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, mormente a parte adversa, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente em impugnação 

específica.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 226511 Nr: 3637-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERY MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE MORAES PORTELA - 

OAB:18698/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada do requerente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de fls. 113.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 266428 Nr: 7357-47.2016.811.0015

 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: LEIDIANE SANTOS VIEIRA MORAES CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187290 Nr: 8511-08.2013.811.0015

 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: MANOEL PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, MONDIAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, GABRIEL APARECIDO ANISIO 

CALDAS - OAB:273.528, RODOLFO FARES PAULO - OAB:OAB/MT 

17.333, VANDRÉ CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES - OAB:OAB/BA 

25.825

 3) julgar procedente o pedido, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, para:4.1)condenar as requeridas Extraluz Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. EPP e M. K. Eletrodomésticos Mondial Ltda., 

solidariamente, a indenizar a parte autora Manoel Porfírio em R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais) a título de danos morais; 4.2)obrigar as 

requeridas Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda. EPP e M. K. 

Eletrodomésticos Mondial Ltda. a promoverem a substituição do produto 

defeituoso, por outro novo de mesmo modelo ou com as mesmas 

características do negociado, ou outo melhor, no prazo de 10 dias, sob 

pena de multa diária no mesmo valor do produto comprado, a saber: R$ 

89,00.4.3)condeno ainda as requeridas a pagarem as custas e as 

despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação constante 

do item 4.1 acima, nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de Processo 

Civil.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 15 dias, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191601 Nr: 13236-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - 

OAB:MT/O 17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes acerca do retorno dos autos à 

Instância para no prazo legal, requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (RÉU)

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001811-23.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA, TIAGO 

DIOLINDO ALMEIDA Vistos etc. Designo audiência de conciliação para o 

dia 19 de novembro de 2018, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, e 

obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 
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contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010021-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.M. MACHADO CV PRESTADORA - ME (RÉU)

EMERSON MARQUES MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010021-63.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME RÉU: E.M. MACHADO CV 

PRESTADORA - ME, EMERSON MARQUES MACHADO Vistos etc. O 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. De igual forma, aduz a parte requerente existir contrato de 

locação de um imóvel comercial, com cláusulas que estipulam o prazo de 

locação, o valor mensal do aluguel, bem como demais ajustes. No entanto, 

não consta no processo o referido instrumento, a comprovar a existência 

de relação jurídica entre as partes, bem como o alegado na exordial. 

Destarte, determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, Portanto, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para que traga ao 

processo o referido instrumento, bem como comprovar o recolhimento das 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009988-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009988-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA 

Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei 

n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de 

um veículo, veículo/marca: CITROEN, modelo: AIRCROSS – 0P - - E, chassi: 

935SUNFNWEB558165, ano da fabricação: 2014, Cor: Vermelha, melhor 

descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um financiamento no 

valor de R$ 54.581,54 em 36 prestações mensais, mediante Cédula de 

Crédito Bancária n.º 200057183, garantido por alienação fiduciária do 

objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme documentação apresentada. Requerido 

liminarmente a apreensão do bem, e também a inclusão de restrição de 

bloqueio no prontuário do veículo. Requerido ainda, a expedição de ofício 

ao Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes 

sobre o bem. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere o processo, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada evidenciada 

por meio de instrumento de notificação extrajudicial, deixando clara a 

constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos 

legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca 

até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, 

podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial. Nos 

termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Descabida a intenção da parte autora de impedir a livre circulação 

do bem até que seja buscado e apreendido pelas vias regulares, quais 

sejam, ordem nesta ação. Seria imposição de uma obrigação estatal em 

benefício da folgada instituição privada, que onera sem bancar, como se 

irregularidade de trânsito existisse, mas que não passaria de proteção dos 

seus interesses em situação de privilégio que a Lei não garante. Logo, por 

ser indevido e contraproducente, indefiro o pedido de restrições de 

circulação do bem. A parte autora requereu ainda que a busca e 

apreensão do bem seja realizada sob segredo de justiça, alegando que se 

a parte requerida tomar conhecimento da diligência poderá ocultar o bem. 

Sem nada que comprove tal alegação, apenas suposições, nada de 

concreto a consubstanciar o pleito. O risco do negócio é inerente, sem 

previsão legal para esconder a ação do adversário, a “tocaiá-lo” 

previamente sem que a Lei assim autorize. Privilégios, mesmo existentes, 

demandam interpretação restritiva, sob pena de desigualar o que não está 

desigualado na norma de regência ou em qualquer outra, a teor do art. 189 

do CPC. Portanto, indefiro o pedido de tramitação em segredo de justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000903-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000903-63.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ROBERTO TREVISAN 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei. Não deve ser olvidada que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

a parte executada, que por ela responde com todos os seus bens 

presentes e futuros (CPC, arts. 789, 797 e 805). Assim, a penhora de 

dinheiro em espécie não sugere maior gravidade às partes e nem em 

detrimento da execução. Pelo contrário, atende melhor os interesses em 

jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Roberto Trevisan 

de Oliveira, inscrito no CPF nº 474.092.071-91, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 50.150,28 (cinquenta mil cento e cinquenta 

reais e vinte e oito centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), determino seja 

transferida imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus 

incisos, do CPC, certifique-se. A seguir, intime-se a parte exequente para, 

em 05 dias, apresentar conta bancária visando o respectivo pagamento 

por meio de alvará judicial a ser expedido, respeitadas as devidas 
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comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, com 

as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, a ser desde 

logo desbloqueado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, ciente 

de que sua inércia implicará no arquivamento administrativo dos autos, que 

desde logo determino, com a espreita da prescrição intercorrente a 

fustigar-lhe a execução. Por fim, com fulcro no art. 782, § 3º do CPC, 

oficie-se o Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC e SERASA, a 

fim de incluir o nome do executado em seus cadastros. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 10 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005555-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO CANDIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim Primaveras, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004216-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, e , devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008726-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM ZANDONADI (DEPRECADO)

LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008726-25.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a certidão contida no ID. 

15403499, 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, 18 

de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006396-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA SATO MARINS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006396-21.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Defiro o pedido de desentranhamento do 

mandado de busca e apreensão formulado em ID 15929231, bem como os 

benefícios contidos no artigo 212 do CPC. 2. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007848-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

EVELISE JUSSANA BALESTRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007848-66.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que as ações conexas de 

processos físicos devem tramitar de forma física, em conformidade com o 

disposto no art. 13, caput e §2º, da Resolução n. 03/2018-TJMT, determino 

a intimação do requerente, por meio de seu(s) advogado(s), para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda à distribuição física dos autos junto ao 

Distribuidor, por dependência aos autos – Código nº 173686. 2. Decorrido 

o prazo supra, não havendo requerimentos, o que deverá ser certificado, 

arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009865-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CLEUZO DIAS CESAR (AUTOR(A))

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009865-75.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): CLEUZO DIAS 

CESAR POLO PASSIVO:RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

15792673, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de 

dezembro de 2018 as 14 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 18 de outubro de 2018 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006518-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DE FATIMA PALHAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Boa tarde. Segue em anexo o laudo médico pericial. Obrigado! Dr. João 

Baçan

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006665-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

PABELA FERNANDA DA CONCEICAO CANEDO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1006665-94.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

PABELA FERNANDA DA CONCEICAO CANEDO POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os 

advogados das partes a manifestarem-se no prazo de quinze dias quanto 

ao laudo id 14696380. Sinop-MT, 18 de outubro de 2018 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009838-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO(A))

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009838-92.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:ADMINISTRADOR(A) 

J U D I C I A L :  J U L I O  C E S A R  S I L V A  P E R E I R A  P O L O 

PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação id.15769818, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 18 de dezembro de 2018 as 15 horas, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 18 de outubro de 2018 Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009768-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BARBARA DE ARAUJO (AUTOR(A))

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA TRANSPORTES - ME (RÉU)

ASSOCIACAO IMPERIAL BRASIL DE PROTECAO MATERIAL DOS 

CONDUTORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORES DE CARGA DO 

BRASIL (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009768-75.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ROBSON 

BARBARA DE ARAUJO POLO PASSIVO:RÉU: MARCIO FERREIRA 

TRANSPORTES - ME, ASSOCIACAO IMPERIAL BRASIL DE PROTECAO 

MATERIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORES DE 

CARGA DO BRASIL Certifico que, em cumprimento a determinação 

id.15739085, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 

de dezembro de 2018 as 16 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). 18 de 

outubro de 2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006328-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIANE INACIA DE CASTRO (AUTOR(A))

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (RÉU)

FRANKLIM SILVA COSTA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1006328-71.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GIANE INACIA DE 

CASTRO POLO PASSIVO:RÉU: FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129, 

FRANKLIM SILVA COSTA Certifico que, em cumprimento a determinação 

id. 15951092, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 

de dezembro de 2018 as 17 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). 18 de 

outubro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010205-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de Busca e 

Apreensão, no bairro Jardim das Violetas, na cidade de Sinop, e , devendo 

para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar 

Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152124 Nr: 414-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONATO APÔLONIO DA SILVA, JOAO BRUNO 

BORGES, ELIETE DA SILVA BRUNO, SEBASTIAO APOLONIO DA SILVA, 

IDALINA DE SIQUEIRA SILVA, TANIA APOLONIO MARQUES, JOSE 

ANTONIO MARQUES, DULCELINO APOLONIO DA SILVA, DURCELINA 

GONÇALVES DA SILVA, JANETE ISABEL DA SILVA, BENTA APARECIDA 

DA SILVA, ARLENE APOLONIO BORGES, JOSIAS BRUNO BORGES, 

ANTONIA APOLONIO DA SILVA PILHER, CLAUDIA APOLONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN, 

CENI ANTONIO FERRONATO, TEREZINHA MILANI FERRONATO, ALCINO 

ONO DE MORAIS, MADENORTE, NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, 

CELSO LUIZ KEMPF, ERNESTO LUBKE, FÁTIMA MOGGI, DULCE KEMPF, 

AGROPECUARIA SCHMIDT ou AGROPECUÁRIA RIACHO DOCE, EBENEZER 

- CENTRO DE RECUPERAÇÃO, CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, JOSE 

IZAURI DE MACEDO, OSVALDO NECHI, ALTINO ONO MORAES, REGINA 

CELIA SIMÕES DE MORAES, OSMAR NECHI, MIRDI NECHI, DEBORAH 

JESUS GONÇALVES CARDNES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:6623-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375, 
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FERNANDO FERONATTO - OAB:8916/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - 

OAB:7483-B/MT, JOSE IZAURI DE MACEDO - OAB:MS-2.388, KAMILLA 

PAVAN BALEN - OAB:21.441-A/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, MARCOS LEVI 

BERVIG - OAB:6312-A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR, SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados dos requeridos a 

apresentarem contrarrazões ao recurso apresentado às fls. 1.676/1681. 

Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169654 Nr: 4659-10.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI DE LIMA MORAES, ANDERLEY 

FREITAS, VANESSA DE LIMA MORAES, DANIELE FABIANA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se quanto a 

impugnação a penhora (fls. 331/353) que foi protocolada tempestivamente 

. Prazo: Quinze dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193222 Nr: 14973-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI ADILSON BELAUS, MARCELO AUGUSTO 

GRASSI REALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 14973-78.2013.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ARLEI ADILSON BELAUS e MARCELO AUGUSTO 

GRASSI REALI

PARTE RÉQUERIDA: ELIOMAR DE SOUZA LIMA

INTIMANDO: Eliomar de Souza Lima, Cpf: 39509869104, Rg: 5451418 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), contador, Endereço: Rua dos Cedros. 

1924, Bairro: Jardim Paraiso, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Efetuar a intimação da parte executada, para pagar em 15 

(quinze) dias o valor de R$ 25.656,81 (vinte e cinco mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), sendo este o valor 

atualizado e composto pela dívida original mais os 10% (dez por cento) 

fixados de honorários advocatícios. Não havendo pagamento espontâneo, 

no prazo estipulado, será acrescida multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor a ser pago, como também sobre os honorários advocatícios, nos 

termos do art. 523, § 1º CPC/2015.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença, 

promovida por Arlei Adilson Belaus em face de Eliomar de Souza Lima 

aduzindo, em síntese, ter celebrado com o réu, em 05/02/2013, contrato de 

locação de um imóvel urbano localizado na Rua dos Cedros nº 1924, 

Bairro Jardim Paraíso, neste município de Sinop/MT. Aduz o autor que o 

contrato de locação era por prazo determinado de 12 (doze) meses, 

todavia, o locatário deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis restando 

inadimplente a partir de 05/06/2013. Embora notificado extrajudicialmente, 

não efetuou o pagamento, tampouco desocupou o imóvel, perfazendo o 

débito atualizado, acrescido da multa contratual, o total de R$ 25.656,81 

(vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um 

centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. O cumprimento de sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada a parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. 

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 

85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247074 Nr: 16542-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEDRO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 16542-46.2015.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP 

LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: JOAO PEDRO CEBALHO

CITANDO:Joao Pedro Cebalho, Cpf:34527591134, Rg:2285043, Filiação: , 

brasileiro, Endereço: Av. Getúlio Vargas, Nº 4678, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá-MT

FINALIDADE: Efetuar a citação da parte executada, para que, efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 652, CPC).

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de uma Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, ajuizada por Fundação de Saúde Comunitária de Sinop 

(Hospital Santo Antônio) em face de João Pedro Cebalho, na qual o 

exequente é credor do executado da importância no valor originário de R$ 

1.960,99 (um mil, novecentos e sessenta reais e noventa e nove 

centavos), consubstanciada em contrato de prestação de serviços 

hospitalares assumidos em seu favor, com as despesas efetivamente 

ocorridas, não pagas, e que corrigidas com as devidas atualizações 

monetárias, importa em R$ 3.708,13 (três mil, setecentos e oito reais e 

treze centavos). Importa salientar que, sob o pretexto de pagamento do 

referido contrato, o executado ao ser procurado pelo exequente teceu 

evasivas, sempre protelando a quitação e prometendo várias visitas nas 
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dependências do exequente, nunca cumpridas. E que neste ato 

executa-se o contrato de prestação de serviços. Assim, apesar de todos 

os esforços do Exequente no sentido de receber o referido crédito 

amigavelmente, foram ineficazes os meios suasórios, não obtendo êxito, 

razão pela qual, vale-se do presente remédio judicial na salvaguarda de 

seus direitos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido 

de fl. 81 e, por conseguinte, determino a citação da parte executada por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, efetue o pagamento da 

dívida, nos moldes da decisão de fl. 50. 2. Decorrido o prazo acima sem 

manifestação, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em substituição na 2ª Vara 

Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial da parte ré. 2.1. 

Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que 

ofereça resposta no prazo legal. 3. Em seguida, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção. 4. Após, retornem-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006832-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA RAMALHO SOARES (AUTOR(A))

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006832-77.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXIA DE DÉBITO C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, 

proposta por Zilda Ramalho da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual o a autora se insurge 

contra a cobrança de valores decorrentes da “revisão de faturamento”, 

onde, supostamente, foi constatada uma irregularidade no medidor de 

energia elétrica de sua residência, que alega não ter sido de sua 

responsabilidade. Discorre, outrossim, que a requerida incluiu seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer comunicação, em 

decorrência dos valores cobrados a título de revisão de faturamento. 

Lastreada nessa narrativa, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar à requerida que se abstenha de efetuar o corte no 

fornecimento dos serviços, bem ainda para seja determinada a exclusão 

de seu nome do cadastro de maus pagadores. A inicial veio acompanhada 

dos documentos de ID 14108322/14108354. Em ID 14160456 foi 

determinada a emenda da inicial, que restou devidamente cumprida em ID 

14250391/14250446. É o breve relatório. Fundamento e decido: 1. Recebo 

a emenda da inicial de ID 14250391/14250446. 1.1. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige-se a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Novo Código de Processo Civil. 2. A par disso, considerando que 

na hipótese não se está discutindo a energia ordinariamente fornecida, e o 

débito impugnado é decorrente de suposto consumo não faturado em vista 

de alegado desvio nos bornes do medidor, afigura-se indevida a forma 

coercitiva do corte de energia. 3. Com efeito, a probabilidade do direito se 

evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do consumidor 

manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da 

concessionária esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o 

defeito no aparelho medidor, e mais ainda, quanto à forma de apuração do 

valor da “recuperação do consumo”. 4. Igualmente, em se tratando de 

débito decorrente de diferença de consumo, o Superior Tribunal de Justiça 

já pacificou entendimento no sentido que o corte de energia por falta de 

pagamento de faturas eventuais seria inadmissível: “ADMINISTRATIVO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR 

- DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO - ILEGALIDADE DO CORTE 

-CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES. 1. Discute-se, 

na presente controvérsia, da possibilidade de corte no fornecimento de 

energia elétrica, em face de dívida decorrente de diferenças de consumo 

que geraram a fiscalização, e a constatação unilateral de irregularidades 

no aparelho de medição. 2. Há ilegalidade na interrupção no fornecimento 

de energia elétrica nos casos de dívidas contestadas em Juízo - 

decorrentes de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica 

-, uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que 

procura discutir no Judiciário débito que considera indevido. Precedentes. 

3. Para solucionar tal controvérsia existem meios ordinários de cobrança, 

razão pela qual a interrupção do serviço implica infringência ao disposto 

no art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial 

provido (REsp 708.176 / RS, Rei. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJ 31/08/2007 p. 220) 5. Precedentes desta Corte Superior (REsps nºs 

756591/DF, DJ de 18/05/06; 772486/RS, DJ de 06/03/06; e 772781/RS, DJ 

de 10/1005, dentre outros)”. 5. No mesmo sentido é o posicionamento 

firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO EM JUÍZO - 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a 

concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação 

principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo 

Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para 

suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a 

existência de lesão ou relevância dos fundamentos, este deve ser 

desprovido. “[...] 2. Não é lícito à concessionária interromper o serviços de 

fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em virtude da existência de outros meios 

legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 

24/09/2015) [...]”. (AI 130273/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 17/02/2016) 6. Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo, em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. 7. Além disso, no que tange ao perigo de dano em decorrência 

da negativação dos dados da requerente, este também perfaz 

demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a 

inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo 

ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na 

honra da pessoa. 8. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução pela requerente para fins de concessão da medida de urgência, 

pois não há perigo de irreversibilidade, uma vez que o débito ora 

questionado se eventualmente existente poderá ser recebido pela 

concessionária amigavelmente ou através da devida ação judicial. 9. Ante 

o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro liminarmente a tutela 

provisória de urgência para o fim de determinar que a requerida suspenda 

a cobrança dos valores referentes à revisão de faturamento da unidade 

consumidora n. 2150825-4, no importe de R$ 658,72 (seiscentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), procedendo com a 

exclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

concerne ao débito ora discutido até o deslinde da ação, bem ainda, para 

que se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia 

elétrica, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além 

de recair em multa diária, em caso de descumprimento desta decisão. 10. 

Fica desde já autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. 11. Por conseguinte, designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 
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credenciado. 12. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 13. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 14. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 15. 

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 parte requerente. 16. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007080-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SLOVINSKI (AUTOR(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007080-43.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 

14621888/14621735. 2. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto 

destinado aos hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. 3. Ademais, inobstante as determinações elencadas no 

artigo 99 do CPC, a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, 

cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos 

indicam a necessidade da concessão do benefício. 4. Pois bem. Em que 

pese o extrato bancário juntado em ID 14621918, para comprovação de 

sua hipossuficiência financeira, e assertiva autoral no sentido de que 

sempre trabalhou como pedreiro, não possuindo, por essa razão, 

condições de arcar com as custas processuais, em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que o 

requerente é proprietário de diversos imóveis nesta urbe, inclusive, uma 

área de terras de 9.000 m² (nove mil metros quadrados), denominado 

“Pesqueiro do Zequinha”. 5. Logo, perfaz evidente que o autor não pode 

ser considerado como pobre na acepção da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 

e do CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita. 6. Assim sendo, intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por consequência, o 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 7. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

18 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004992-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

SUELY ZOPELETTO (AUTOR(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004992-32.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de “Ação de Imissão na Posse com 

Pedido de Antecipação de Tutela”, ajuizada por Suely Zopeletto em 

desfavor de Givanildo, relatando, em apertada síntese, ser proprietária do 

imóvel: Lote 31, da Quadra 57, Zona 02, com área de 600,00m², situado no 

loteamento denominado Cidade Sinop, no Município de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, dentro das seguintes limitações: NORDESTE: Com Data 13 – 

15,00 metros; SUDESTE: Com a Data número 32, - 40,00 metros; 

SUDOESTE: Rua dos Ciclâmes – 15,00 metros; NOROESTE: Coma a Data 

número 30 – 40,00 metros, matricula 78.242, do Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício de Sinop – Mato Grosso. 2. Afirma que seu 

ex-cônjuge era o proprietário do bem em questão desde 1987, no entanto, 

com o fim da relação conjugal a requerente aceitou ficar com o imóvel, 

providenciando a escrituração em seu nome no início do corrente ano. 3. 

Alude que não logrou êxito em ingressar na posse do imóvel, pois 

surpreendida com o requerido nele residindo, o qual afirma ser inquilino de 

Gilson, todavia, não possui contrato de locação e também não sabe dar 

informações a respeito da localização ou contato do aludido “locador”. 4. 

Por tais razões, requer a concessão de liminar, a fim de ver-se imitida na 

posse do imóvel supracitado. 7. A exordial veio instruída com os 

documentos de ID 13158415/13158551. 8. Em ID 14894366, foi 

determinada a emenda da inicial, a qual restou atendida em ID 

15125871/15126065. É o breve relatório. Fundamento e decido: 9. Recebo 

a emenda da inicial de ID 15125871/15126065. 10. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 11. A par disso, verifico que os documentos imbricados com a 

inicial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária da 

probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é 

representada pela cópia atualizada do registro do imóvel em questão em 

nome da requerente (ID 13158527), bem ainda pela guia do IPTU 2018 

emitida em nome da Requerente (ID 13158545), além das fotografias e 

contas de energia, evidenciando que o imóvel está sendo ocupado pelo 

requerido (ID 15126065). 12. A despeito do perigo da demora, este é 

inconteste, uma vez que, na condição de proprietária, a requerente se 

encontra privada de exercer seus direitos sobre a coisa, ocupada 

aparentemente de maneira injusta pelo requerido, além de haver risco de 

depredação. 13. Por sua vez, ausente o perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, pois, em havendo eventual necessidade, o bem 

poderá retornar à posse de quem atualmente o esteja ocupando sendo 

possível, ainda, a composição de eventuais prejuízos. 14. Assim, 

depreendo a existência de elementos probatórios que formem juízo 

suficientemente seguro para concessão da tutela de urgência. Nesse 

sentido: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA 

POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 

PREENCHIDOS - RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. Para que seja 

concedida a antecipação de tutela é necessário que estejam presentes os 

requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do 

CPC/2015, de rigor o deferimento da tutela de urgência pretendida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170470413001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, 

Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018) 15. Pelo 

exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando, liminarmente, a imissão da requerente na 

posse do imóvel, assim individualizado: Lote 31, da Quadra 57, Zona 02, 

com área de 600,00m², situado no loteamento denominado Cidade Sinop, 

no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, dentro das seguintes 

limitações: NORDESTE: Com Data 13 – 15,00 metros; SUDESTE: Com a 

Data número 32, - 40,00 metros; SUDOESTE: Rua dos Ciclâmes – 15,00 

metros; NOROESTE: Coma a Data número 30 – 40,00 metros, matricula 

78.242, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop – Mato 

Grosso. 16. Expeça-se mandado de intimação da parte requerida para a 

desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias do imóvel, sob pena 

de ser a desocupação efetivada coercitivamente, com a entrega das 

chaves. 17. Em todo caso, fica autorizado o arrombamento e o reforço 

policial, caso tais medidas se façam necessárias ao cabal cumprimento da 

diligência. 18. O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a 

lavratura de auto de constatação, com relato completo das condições do 

estado em que se encontra o imóvel e das benfeitorias nele existentes. 19. 
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Fica desde já autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. 20. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 21. 

Cite-se e intime-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 22. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 23. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 24. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008817-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON ROQUE POZZOBON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008817-81.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por WILSON ROQUE 

POZZOBON em desfavor de BUNGE ALIMENTOS, pugnando pela 

concessão do despejo liminar, com fundamento no artigo 59, §1º, inciso IX, 

da Lei de Locação, do imóvel, denominado lote nº 94-I, registrado sob a 

matrícula nº 15.624 do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício da 

Comarca de Sinop/MT, objeto de contrato de locação não residencial 

entabulado entre as partes. 2. Sustenta que inicialmente, em 13/12/2016, 

as partes firmaram contrato de arrendamento der armazém graneleiro, 

todavia, na data de 03/03/2017, foi pactuado um aditivo contratual, no qual 

o aludido contrato foi alterado para contrato de locação, cujo valor anual 

foi estipulado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 3. A inicial veio 

instruída com os documentos de ID 15178039/15178359. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: 4. Trata-se de ação fundada em contrato de 

locação não residencial, em que a requerente alega que a locatária está 

inadimplente com o pagamento dos aluguéis, nos termos estabelecidos na 

cláusula 4.1, do contrato firmado entre as partes, conforme planilha de 

débito apresentada no ID 15178137. 5. Sobre o despejo na modalidade 

perquirida pela parte autora, o art. 59, §1º, incisos I e IX da Lei nº 

8.245/91, in verbis, assim determina: “Art. 59 (...) - § 1º Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, 

inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses 

para desocupação, contado da assinatura do instrumento; (...) IX – a falta 

de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando 

o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo.”. 6. Desse modo, nas ações de 

despejo, com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação 

em quinze dias, inaudita altera pars, desde que: a) seja prestada caução 

no valor equivalente a três meses de aluguel; b) esteja contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. Aliás: “EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – 

CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 

37, II, TODOS DA LEI Nº 8.245/91 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – 

RECURSO DESPROVIDO.“ Para a concessão de liminar de despejo por 

falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e 

indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a 

falta de pagamento; a prestação de caução no valor equivalente a de três 

meses de aluguel e a ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos 

do art. 59, §1º, IX, Lei nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017 – negrito 

acrescentado).”. 7. No caso dos autos, verifica-se que o contrato locatício 

entabulado entre as partes, se encontra desprovido de qualquer uma das 

garantias elencadas pelo artigo 37 da legislação supracitada. 8. Logo, o 

deferimento da liminar de despejo é medida que se impõe, mediante a 

prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, uma vez que tal 

medida possui o condão de resguardar o locatário de eventual prejuízo. 

Nesse sentido é o posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO 

DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS 

MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou 

caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 

255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas 

ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. 

Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução 

equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de 

liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2015, DJe 27/10/2015) “RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – 

IMOVEL URBANO - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO 

OFERTADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 

8.245/91 – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA 

– RECURSO PROVIDO.Para a concessão de liminar de despejo por falta de 

pagamento de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e 

indispensável que o locador comprove a existência de três requisitos: a 

falta de pagamento; a prestação de caução no valor equivalente a de três 

meses de aluguel e a ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos 

do art. 59, §1º, IX, Lei nº 8.245/91. Não prestando a caução exigida, o 

indeferimento da liminar é medida que se impõe.Para que haja condenação 

por litigância de má-fé, deve restar presente uma das hipóteses do rol 

taxativo do art.17 do CPC.” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016). 9. Desta feita, nos termos 

do artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, concedendo a locatária BUNGE ALIMENTOS, o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação do imóvel, sob pena de despejo 

compulsório, observada à faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991, ficando ressalvado que o cumprimento da presente medida 

está condicionada a prestação de caução idônea (real ou fidejussória) 

para a garantia do Juízo, no valor equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel, sob pena de revogação. 10. Após a efetivação da caução, 

expeça-se mandado de intimação para que a requerida desocupe o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. 

Devendo constar, ainda, no mandado a faculdade prevista no artigo 59, § 

3º da Lei 8.245/91. 11. Indefiro o pedido formulado pelo requerente no item 

03 do ID 15178892, em virtude de que tal pleito é incompatível com o rito da 

ação em tela e possui procedimento próprio, previsto nos artigos 381 a 

383 do CPC. 12. Todavia, no ato da intimação deverá o Oficial de Justiça 

fazer auto de verificação circunstanciado do estado em que se encontra o 

imóvel. 13. Ultrapassado o prazo concedido, o mesmo Oficial de Justiça, 

deverá retornar ao imóvel para constatar se houve cumprimento da ordem, 

caso contrário, proceder-se-á a desocupação compulsória da requerida, 

lavrando o competente auto de desocupação e constatação do real 

estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente, 
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entregando o bem em mãos do requerente. 14. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. 15. No mesmo ato 

da intimação, cite-se a parte requerida para apresentar a defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou para no mesmo prazo purgar a mora, conforme 

disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, fazendo-se constar do 

mandado as advertências legais. 16. Efetuada a purga da mora, fica 

desde já, autorizado o levantamento dos valores depositados, mediante 

alvará, de acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91. 17. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de outubro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000228-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MOREIRA BOSSA (REQUERIDO)

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA TESTI DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000228-71.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 5001825). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Cumpre consignar que, 

a extinção do feito nos termos do artigo supracitado não acarreta prejuízo 

às partes, uma vez que constituiu título executivo judicial (NCPC, art. 515, 

II). 4. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 5. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores depositados judicialmente, conforme requerido no Id. 

11304472. 6. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 18 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008212-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER HOEGER (RÉU)

FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER (RÉU)

PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008212-72.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

15628536). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 10 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012207-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERACEMA KLEIN DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012207-93.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 12210751). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 11 

de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013332-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DAVID DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013332-96.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO ajuizou “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” em face 

LUCIMAR DAVID DO AMARAL, na qual requer a concessão de medida 

liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato de 

financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, 

firmado entre as partes. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

11022208/11137287. Foi determinada a complementação da inicial em ID 

12158357, para a comprovação da mora da parte requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, uma vez que o documento juntado aos autos informa que 

a correspondência de ID 11022280 não foi entregue à parte requerida pelo 

motivo “não procurado”. A parte autora se manifestou e juntou 

documentos em ID 13107514/13107534. É o breve relatório. Fundamento e 

decido: 1. Recebo a complementação da inicial de ID 13107514/13107534. 

2. Sabe-se que nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o 

artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, condiciona a busca e 

apreensão do bem dado em garantia à comprovação da mora, admitindo 

que esta se dê via carta registrada, consoante se pode inferir do § 2º, do 

artigo 2º, do referido diploma legal. 2.1. Assim, o simples inadimplemento 

contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o acolhimento da 

ação de busca e apreensão, sendo indispensável à comprovação da 

mora. 3. Aliás, insta consignar que a jurisprudência é pacificada no 

sentido de que para a constituição em mora, não é necessário provar que 

a notificação foi pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja 

enviada ao local mencionado no contrato, com a prova de que tenha sido 

recebido por alguém: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO 

COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. 

INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 

2º do art. 2º do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a 

comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por 

intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço 

indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não 

atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69. 4. O 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a 

determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 

321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e 

desprovido.”(TJ-DF 20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, 

Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 

246/256) 4. “In casu”, infere-se que, embora tenha sido oportunizada a 

complementação da inicial, não há comprovação da mora da requerida, 
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porquanto a correspondência para notificação extrajudicial (ID 11022280) 

não foi entregue à parte requerida pelo motivo “não procurado”. 5. Além 

disso, também não há demonstração de que a requerida tenha buscado 

notificar a ré por outros meios, tal como, por edital, conforme mencionado 

na determinação de ID 12158357. 6. Por sua vez, o artigo 330, inciso IV, 

do Código de Processo Civil, dispõe que a petição inicial será indeferida 

quando: “não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”, sendo que o 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo sem resolução 

do mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. 6.1. Assim, não atendida a emenda da inicial e não comprovada a 

mora da requerida, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. A 

propósito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO 

COMPROVADA. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. 

INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do § 

2º do art. 2º do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a 

comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por 

intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor. 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço 

indicado no contrato, sem prova de que alguém a tenha recebido, não 

atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69. 4. O 

indeferimento da inicial é medida que se impõe, quando descumprida a 

determinação de emenda à inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 

321 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido.” 

(TJ-DF 20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA 

DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO DIVERSO - MORA NÃO COMPROVADA - 

CONDIÇÃO ESPECIAL DA AÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1- A 

comprovação da mora do devedor nas ações de busca e apreensão de 

bens alienados fiduciariamente é imprescindível, conforme previsto no art. 

3º do DL 911/69 e Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2- Não 

efetivada a notificação para comprovar a mora do devedor, a petição 

inicial deve ser indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução do 

mérito.” (TJ-MG - AI: 10000170201057001 MG, Relator: José Flávio de 

Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) 7. Desta feita, diante dessas 

considerações, a ausência da comprovação da mora é causa de extinção 

do processo e, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 8. Eventuais custas 

remanescentes pelo requerente. 9. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 18 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009728-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DIAS (EXECUTADO)

V. L. DIAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009728-93.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE EXECUTADO: V. L. DIAS & CIA LTDA - ME, 

ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO, VERA LUCIA DIAS VISTOS, 

ETC... Citem-se as executadas para que no prazo de três dias efetuem o 

pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, no 

prazo de 15 dias oferecerem embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requererem o pagamento do débito em até seis parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com 

depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem 

imóvel, intimem-se as executadas, e seus cônjuges, se casadas forem, 

para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

das executadas, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontradas as 

executadas, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012263-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (EXEQUENTE)

MARIANNE RABELO CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012263-29.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: HALEX ISTAR 

INDUSTRIA FARMACEUTICA SA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos, etc... Conforme informações enviadas 

pelas instituições financeiras, embora a executada possua conta corrente, 

não foi encontrado saldo para quitar a dívida, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009257-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

LANI TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009257-77.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LANI 

TURISMO LTDA - ME EXECUTADO: EDER FERREIRA DOS SANTOS Vistos, 

etc... Intime-se a Autora para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos o 

demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 798, b, do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000038-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (RÉU)

LUCIO FLAVIO MENDES DA SILVA (RÉU)

FRANCIELE GERVASIO MONDADORI (RÉU)

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000038-74.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME, LUCIO FLAVIO 

MENDES DA SILVA, FRANCIELE GERVASIO MONDADORI Vistos, etc... 

Defiro o pedido de ID. 15742563, e consequentemente redesigno a 

audiência de conciliação que seria realizada no dia 17/10/2018 para o dia 
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21/11/2018 às 13:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes e/ou seus procuradores com poderes 

para transigir a ela comparecer. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 

15515768. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005802-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSOM BRANDAO BLOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005802-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EMERSOM BRANDAO BLOS Vistos, etc... 

Intime-se a Autora para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento 

ao feito, efetuando o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

sob pena de extinção, e não havendo manifestação, intime-se 

pessoalmente o representante legal da Autora, consignando as mesmas 

advertências. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GARCIA (AUTOR(A))

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21/11/2018, às 15 horas, conforme 

despacho abaixo transcrito, devendo informar nos autos, no prazo de 

cinco (5) dias se os seus constituintes comparecerão independentemente 

de intimação. Vistos, etc... Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do 

CPC, defiro o pedido ID 8743171 e designo o dia 21/11/2018, às 15:00 

horas, data para realização da audiência de tentativa de conciliação, à 

qual deverão comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes 

para transigir. Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho 

saneador e designada audiência de instrução e julgamento se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR GARCIA (AUTOR(A))

ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 21/11/2018, às 15 horas, conforme 

despacho abaixo transcrito, devendo informar nos autos, no prazo de 

cinco (5) dias se os seus constituintes comparecerão independentemente 

de intimação. Vistos, etc... Nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do 

CPC, defiro o pedido ID 8743171 e designo o dia 21/11/2018, às 15:00 

horas, data para realização da audiência de tentativa de conciliação, à 

qual deverão comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes 

para transigir. Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho 

saneador e designada audiência de instrução e julgamento se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009256-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVALDO MONTEIRO (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1009256-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

LERIVALDO MONTEIRO REQUERIDO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por dano material c/c 

restituição de valores e lucros cessantes com pedido de tutela de 

urgência que Lerivaldo Monteiro move contra Aguilera Autopeças ltda – 

Castrillon Autopeças, ao fundamento de que adquiriu determinadas peças 

da empresa/requerida a fim de proceder a manutenção do seu caminhão, 

no entanto, uma folga de 1 mm entre a junta e o cabeçote do motor 

ocasionou a mistura de água com o óleo lubrificante, danificando 

completamente o motor. Esclarece que o problema ocorreu em razão de 

que a empresa/requerida lhe vendeu uma peça errada, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de obriga-la a reparar o motor do 

caminhão. 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”. Aduz o autor que a empresa/requerida lhe 

vendeu uma junta de cabeçote 1 mm mais fina que a original e que isso 

ocasionou grandes danos no motor do seu caminhão. Ocorre que neste 

momento processual, de cognição sumária, inexiste a prova inequívoca de 

que o problema no motor tenha sido ocasionado pela peça vendida pela 

requerida, o que somente poderá ser elucidado através de perícia técnica 

a ser realizada na fase processual própria. Ademais, tal peça pode ser 

sido solicitada de forma equivocada; o expert que montou o motor poderia 

ter observado as recomendações técnicas ID 15417821, etc. São 

inúmeros fatores que somente poderão ser melhor elucidados após o 

contraditório, na fase de produção de provas, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência, até porque o pedido é irreversível, eis que 

em caso de eventual improcedência da ação, o requerente não terá 

condições de restituir os R$ 27.058,00 referentes ao conserto do motor, 

tanto que litiga sob o manto da justiça gratuita, ID 15417803. Em consulta 

aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não foram 

localizados elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15417803, razão pela qual defiro ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimar a advogada do requerido, que o Ofício n. 900/2018 da Politec, 

informa que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 

7 de dezembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - 

POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 

1.201, Setor Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, 

obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim 

de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da 

época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da 

época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer 

atual (até três meses), detalhado, do médico assistente.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FELIPE BORNIER (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da requerente, que o Ofício n. 900/2018 da Politec, 

informa que o exame de lesão corporal da autora, foi agendado para o dia 

7 de dezembro de 2018, às 15 horas, na Gerencia de Medicina Legal - 

POLITEC -Sinop, na Rua das Ipoméias esquina com Av. dos Jequitibás, 

1.201, Setor Industrial Norte, devendo a autora no local, dia e hora, 

obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim 

de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da 

época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com 

dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); Os exames da 

época do acidente, com laudo; Os exames atuais com laudo; e Parecer 

atual (até três meses), detalhado, do médico assistente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009550-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

MARLENE TERESINHA SPECHT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009550-47.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

MARLENE TERESINHA SPECHT RÉU: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc... Trata-se de “ação de rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda com pedido de nulidade de 

cláusula contratual c/c pedido de tutela antecipada e devolução de 

quantias pagas que Marlene Teresinha Specht move contra SPE - Atalaia 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, representada por AM3 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, ao fundamento de que adquiriu desta 

um imóvel urbano, consistente em um terreno localizado no loteamento 

Bouganville, localizado na av. Oscar Niemayer, lote 12, quadra 57, com 

área de 300 m², em Sinop, mediante o pagamento de uma entrada de R$ 

4.102,24 e se comprometendo ao pagamento de 144 parcelas mensais de 

R$ 705,05 cada. Alega que efetuou o pagamento da entrada e de 44 

parcelas, totalizando R$ 38.258,34, no entanto, devido a motivos 

financeiros, não pôde mais honrar o pagamento das parcelas, e por isso 

procurou a requerida a fim de devolver o imóvel e rescindir o contrato, 

solicitando a restituição dos valores pagos, admitindo a retenção de 

valores referentes às despesas, no entanto esta se propôs a efetuar a 

devolução de somente 77% dos valores pagos, em 44 parcelas, somente 

a partir do término do contrato ou da revenda do imóvel, conforme cláusula 

14 do contrato. Esclarece que não concordou com a referida proposta e 

que a cláusula contratual é abusiva, eis que contrária aos ditames 

constantes no CDC. Por fim, aduz que teme que a requerida negative o 

seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em decorrência do 

não pagamento das parcelas do imóvel, razão pela qual busca a tutela 

deste juízo a fim de que seja determinado à ré que se abstenha de 

proceder a negativação enquanto perdurar a presente ação. 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”. Muito embora a alegação de dificuldade financeira não seja 

suficiente para justificar a inadimplência da autora, e consequentemente o 

deferimento da tutela de urgência, a verdade é que ela visa a rescisão do 

contrato de compromisso de compra e venda celebrado com a requerida, 

pleiteando o ressarcimento dos valores das parcelas que pagou e 

devolvendo o imóvel que adquiriu, fato que evidencia a fumaça do bom 

direito, até porque o pleito antecipatório visa apenas e tão somente que a 

requerida se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. O perigo de dano resta evidente diante do fato de que o nome da 

autora não pode ser negativado enquanto estiver litigando acerca da 

rescisão do contrato, até porque colocou o imóvel à disposição da 

requerida. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes 

dos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do contrato 

firmado entre as partes, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00. 

Desde já autorizo a imissão da requerida no imóvel objeto desta ação, 

podendo ela usar, gozar e dispor da área, se assim o quiser. Defiro à 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que em consulta 

aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verifico 

inexistirem elementos que desabonem a declaração de hipossuficiência ID 

15573173. Cite-se a requerida para integrar a relação processual. Designo 

audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 15:00 horas, a qual 

será realizada na sala do conciliador situada no Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1007273-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI POTRICH (REQUERENTE)

ULISSES DUARTE JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIO PEDRO POTRICH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007273-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GEOVANI 

POTRICH REQUERIDO: LIRIO PEDRO POTRICH Vistos etc... Notifique-se 

como Requerido. Efetivada a notificação, o que deverá ser certificado, 

entreguem-se os autos ao Requerente, observando as formalidades 

legais. Expeça-se ofício ao Cartório do 2º Oficio de Notas e Anexos da 

Comarca de Mineiros – GO, dando-lhe ciência desta ação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013534-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GIDALVA DOS SANTOS DA SILVA (RÉU)

REGINALDO CORREA DE MENEZES (RÉU)

VALDEMAR PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos o atual endereço dos requeridos, visto que as 

correspondências retornaram sem o devido recebimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001995-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. B. M. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. S. R. (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito ante a 

devolução da carta precatória, sem o devido cumprimento por falta de 

providências das partes.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002579-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRIO HERDT (AUTOR(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

Autos N° 1002579-80.2017.8.11.0015 - 3ª Vara. Parte Requerida: 

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA. CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO 

Certifico que em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra 

identificado, dirigi-me na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 555, no 

Bairro São Cristóvão, local em que o prédio encontra-se fechado e com 

placa de aluga-se e segundo informações do Sr. Fernando Porcel da 

empresa Vergalhão, o referido imóvel encontra-se fechado há mais de 

ano, ali anteiromente funcionava uma empresa de venda de diversos 

artigos, utensílios e ferramentas denominada de Baratão Total e afirmou 

desconhecer a parte requerida e nada soube informar a seu respeito; 

diligenciei-me também na Rua Airton Senna, onde o imóvel de número 09 c 

conforme descrito no mandado é baldio sendo a primeira numeração da 

citada rua o número 52 e ao buscar informações nas proximidades bem 

como no Mercado Menino Jesus, nada souberam informar a respeito da 

parte requerida, sendo ela desconhecida naquela região; dirigi-me também 

na Rua dos Cedros 1910, no Bairro Jardim Paraíso, nesta cidade, local 

onde atualmente funciona o Salão de Beleza Sophia, onde ali fui informado 

pelas Sras. Mercília e Ingrid que desconhecem a parte requerida e que se 

encontram no endereço há aproximadamente um ano; por tais razões, 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA. Diante do exposto, devolvo o 

mandado para as devidas providências, solicitando que a parte autora 

informe o endereço atual da parte requerida, haja vista que pelos 

endereços declinados e pelas informações obtidas, a requerida, Indianara 

Tamires Nezzi de Lima, mudou-se e atualmente encontra-se em endereço 

ignorado. Dou fé, Sinop, 10 de outubro de 2018. OTAIDE AMADOR 

MARCON Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210159 Nr: 11120-27.2014.811.0015

 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: KASSIA KAROLINA XIMENDES PAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RAMPAZZO - 

OAB:8248/PR, MARCO ANTONIO RIBAS RAMPAZZO - OAB:35702/PR, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a contestação juntada aos autos às fls.99/120, 

fora protocolizada no prazo de lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162551 Nr: 10331-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA, AMAURI GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI GIMENEZ, DATALINK - COMÉRCIO E 

REPRES. DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA a Reconvenção ofertada pelo Réu, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, 

pela falta de interesse processual, e estando a ação monitória embasada 

em prova escrita sem eficácia de título executivo, que expressa à 

obrigação de pagar importância em dinheiro e a quantia certa, ou seja, 

presente a prova escrita do crédito, e sendo esta certa e líquida, JULGO 

PROCEDENTES em parte os presentes Embargos, e consequentemente, 

PROCEDENTE a Ação Monitória, para CONDENAR o Réu/Embargante ao 

pagamento de R$ 1.462,50 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, e 

com a incidência de juros de mora de 1% a.m., ambos, com termo inicial a 

partir do vencimento de cada título (fls. 17/18).CONDENO o 

Réu/Embargante ao pagamento das custa processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º do CPC, já levando em consideração a reconvenção, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

68.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 16 de outubro de 2018.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165722 Nr: 537-51.2012.811.0015

 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: ÂNGELO ALBERTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. L. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do Autor, 

CONDENANDO-O ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 29.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 16 de outubro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94990 Nr: 2023-13.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAYRE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - 

ME (TRIBO), CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO, JÚLIO 

CESAR MICHELIN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de intimação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.219, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 125778 Nr: 4991-45.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRAZZINI PONTELLO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONIA FIXO E BRASIL TELECON S/A 

FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Assim, pelos fundamentos acima expostos, julgo improcedente o pedido 

de indenização por danos morais.Por essas razões, CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida às fls. 92/93, e nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

CONDENAR a Ré na restituição, de forma simples, dos pagamentos 

indevidos realizados pela Autora, que totalizam o valor de R$ 281,48 

(duzentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos), devidamente 

corrigidos pelo INPC, a partir do pagamento de cada fatura (fls. 33; 53 e 

60), e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.Considerando que as 

partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as ao pagamento das 

custas processuais pro-rata e em honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15, 

sendo 50% de responsabilidade da Autora e 50% de responsabilidade da 

Ré (art. 86 do CPC/15).Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação 

dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.P.R.I.C.Sinop, 17 de outubro de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 29822 Nr: 352-28.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Processo nº 08/2003

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que, no prazo de 10 dias, se manifeste sobre 

a petição de fls. 426/442.

Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

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.: 257502 Nr: 2224-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZENIEL DOS SANTOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.85, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 250623 Nr: 18617-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO WESSLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.133, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 154558 Nr: 2471-78.2011.811.0015

 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: MARIA APARECIDA MANCINI PIANOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BILAC BRASIL EDITORA DE LIVROS LTDA - 

ME, LUIZ MARINHO PALUDETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILIO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS ASTOLPHI - 

OAB:225957/SP

 Por essas razões, CONFIRMO a liminar anteriormente concedida às fls. 

46/47, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão da Autora, para DECLARAR inexistente o débito lançado às fls. 

42, decorrente do contrato de nº 06102008, e ainda, CONDENO as Rés, 

solidariamente, a título de indenização por danos morais, ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir 

da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da 

Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% a.m., a contar de inscrição 

indevida – 30/01/2010 – em razão da inexistência de prova de relação 

contratual (Súmula 54 do STJ).Por fim, nos termo do artigo 85, § 2º, do 

CPC, CONDENO as Rés ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao SCPC para 

que proceda a baixa definitiva do nome da Autora de seu registro, com 

relação à dívida aqui questionada, e, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 

1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 17 de outubro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009201-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (AUTOR(A))

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GRANJA DE ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009201-44.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CCS 

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME, MARCIO RONALDO DE 

DEUS DA SILVA RÉU: PAULO SERGIO GRANJA DE ARAUJO Vistos, etc... 

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que tramita na 1ª Vara Cível desta 

Comarca, a “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 
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URGÊNCIA”, a qual foi distribuída sob nº 1006685-51.2018.8.11.0015, em 

21.07.2018. 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 parte requerida, envolvendo o mesmo 

local e o mesmo tipo de contrato locatício, possuindo, ainda, a mesma 

causa de pedir. Assim sendo, verificando-se a conexão, se faz 

necessária a reunião dos autos para julgamento simultâneo, com a devida 

remessa ao juízo prevento. Portanto, considerando que o processo nº 

1007268-36.2018 foi distribuído em primeiro lugar (21.07.2018), enquanto 

este posterior em 18.09.2018, o Juízo da 1ª 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 1ª Vara 

Cível desta Comarca, para ser apensado ao processo nº 

1007268-36.2018.8.11.0015, com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010238-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE PEDROSO DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SPERAFICO (REQUERIDO)

JOSE LUIZ SPERAFICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010238-09.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando o recolhimento das custas processuais e o envio 

da cópia da procuração conferida ao advogado da parte, conforme dispõe 

art. 260 do CPC, constando que, não atendida a solicitação, a deprecata 

será devolvida. Cumprida a diligencia e, estando presentes os documentos 

necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a 

cópia de mandado. Decorrido o prazo, não cumpridas as formalidades 

legais, devolva-se o presente feito ao Juízo de origem, com as devidas 

baixas, observadas as formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005570-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO INACIO DA SILVA (REQUERIDO)

ANGELA GROFF (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005570-92.2018.8.11.0015 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, 18 de outubro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012894-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DA SILVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor da SENTENÇA proferida sob o ID n. 15933795. Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira - Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1009025-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1009025-65.2018.8.11.0015 Cuida-se de Pedido de 

Restituição de Bens Móveis, promovido por Randon Administradora de 

Consórcios Ltda em face de D.R.F. Comercial Agrícola S/A. Intime-se a 

massa falida, os credores habilitados nos autos do processo falimentar – 

n.º 1001011-92.2018.8.11.0015, bem como a administradora judicial para 

que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

ao pleito de restituição dos bens descritos na exordial, à luz do disposto 

no artigo 87, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: “Art. 87. O pedido de 

restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. § 

1o O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os 

documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, do 

Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como contestação a 

manifestação contrária à restituição.(...)” Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171928 Nr: 7092-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & PIANISSOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Cuida-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em fase de 

cumprimento de sentença movida por RONIMÁRCIO NAVES em face de 

SILVA & PIANISSOLA LTDA.

Às fls. 120, a parte executada comprovou o cumprimento da obrigação. 

Posteriormente, às fls. 121, o exequente se manifestou concordando com 

os valores depositados pela executada, pugnando pelo levantamento dos 

valores e extinção do feito.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, expeça-se alvará eletrônico para liberação 

dos valores depositados judicialmente (fls. 120), transferindo o valor 

vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 121verso, em favor do 

exequente, uma vez que este atua em causa própria.

Após, tendo em vista que as custas processuais foram pagas (fls. 124), 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154079 Nr: 2053-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Código nº 154079

Aguarde-se o cumprimento da decisão prolatada nos autos principais 

Código Apolo nº 157613, uma vez que o bem imóvel penhorado será 

alienado em hasta pública, reservando-se valores para o pagamento do 

débito.

 Intime-se.

Sinop/MT, 17/10/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 167086 Nr: 1927-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 314.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169578 Nr: 4588-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL JOSÉ KOHLER - ESPÓLIO, MARLENE 

SCHÖPING KOHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 (...)DECIDO:Em relação ao pedido de redução, parcelamento ou 

pagamento ao final do processo das custas e taxa judiciárias, verifico que 

não assiste razão à requerente, tendo em vista que, às fls. 453/456, foram 

revogados os benefícios da justiça gratuita à parte autora.Ademais, a 

requerente interpôs recurso de agravo de instrumento (nº. 

1012522-69.2017.8.11.0000), o qual foi negado provimento, mantendo a 

decisão deste Juízo, eis que entendeu que a requerente não faz jus ao 

benefício, ante o grande patrimônio, bem como da possibilidade de parte 

deste patrimônio gerar renda razoável.Outrossim, não há previsão legal 

para a redução e/ou pagamento das custas e taxa judiciárias ao final do 

processo, haja vista que devem ser pagas no ato da distribuição do 

processo, conforme estabelecem as normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, de acordo com a emissão de guias vinculadas ao 

processo.Igualmente, o parcelamento das custas processuais e taxa 

judiciaria exige demonstração da impossibilidade momentânea da parte 

arcar com tais despesas, o que não restou demonstrado, uma vez que a 

requerente não juntou qualquer documento comprovando a condição de 

hipossuficiência, a demonstrar a impossibilidade do pagamento das custas 

e taxa judiciárias.Desse modo, indefiro os pedidos de redução, 

parcelamento e pagamento ao final do processo das custas processuais e 

concedo o prazo DERRADEIRO de 15 (quinze) dias para que a parte 

autora proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciárias, sob pena de 

cancelamento da distribuição do processo.Intime-se.Sinop/MT, 

17/10/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173290 Nr: 8470-75.2012.811.0015

 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: ANTONIO DOS SANTOS LOPES PAOZINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SOCIEDADE ACREANA DE COMUNICAÇÃO FRONTEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MARLI JANKOVSKI - 

OAB:46.136/PR

 Esclareça a Sra. Gestora a certidão de fls. 289.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152930 Nr: 1029-77.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIRGILIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca da certidão de fls. 309, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157613 Nr: 4756-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PRADELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALMIR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 Código nº 157613

Ante a manifestação do exequente de fls. 83, oficie-se ao Juízo do 

Juizado Especial Cível desta Comarca, remetendo cópia da aludida petição.

Após, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 98770 Nr: 5722-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR TEREZINHA MIERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o autor pessoalmente, para, em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244266 Nr: 14605-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO DESIDÉRIO BISPO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI GIBBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álisson Bragagnolo - 

OAB:OAB/RS 82720

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita (fls. 123).Transitada esta em julgado, procedam-se com 

as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198075 Nr: 1064-32.2014.811.0015

 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: THIAGO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Diante do falecimento do requerido JOSÉ HAMILTON RIBEIRO DA LUZ, 

conforme informação obtida junto à escritura pública declaratória de 

nomeação de inventariante, de fls. 193/194, e, estando preenchidos os 

requisitos dos artigos 687 e 688, inciso I, ambos do CPC, determino a 

citação do inventariante indicado às fls. 198, Renato Barros Ribeiro da 

Luz, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

artigo 690, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 311 Nr: 556-19.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Código nº 311

Verifica-se do teor do ofício de fls. 347/349, que não foi realizada a 

transferência do valor penhorado nos autos de R$132.790,33 (cento e 

trinta e dois mil, setecentos e noventa reais e trinta e três centavos) para 

a conta judicial.

No entanto, observa-se do detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores através do sistema Bacenjud que o valor foi bloqueado junto ao 

Banco Itaú Unibanco S.A, o qual é executado no feito. Ademais, 

consoante sentença de fls. 323, o referido valor será desbloqueado em 

favor do executado.

Assim, desnecessária a transferência, uma vez que o referido valor 

pertence à instituição financeira executada.

Cumpra-se o remanescente da sentença de fls. 323, arquivando-se os 

autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Sinop/MT, 17/10/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160622 Nr: 8041-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 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: ESTEVAM MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:OAB/MT 13.894

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de 02 (duas) diligências do(a) 

Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no Setor 

Residencial Sul, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247515 Nr: 16821-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR COCATTO, PEDRO COCATTO 

FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRECE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte exequente 

manifestar sobre a decisão de fls. 68.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224203 Nr: 2251-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUAN GIMENES DE OLIVEIRA- ESPÓLIO, 

LURDES MARIA GIMENES ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 64.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 2251-41.2015.811.0015 – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de ESPÓLIO DE NIUAN GIMENES DE 

OLIVEIRA E LURDES MARIA GIMENES ALVES DE OLIVEIRA.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153669 Nr: 1725-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYNAMICA ENGENHARIA E SEGURANÇA NO 

TRABALHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 64/66 para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome da executada DYNAMICA ENGENHARIA E 

SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA – ME – CNPJ nº 05.702.505/0001-11, 

por meio do sistema RENAJUD.

Ademais, ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 

75), converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 58.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, pessoalmente, para que, querendo, apresente 

impugnação ao valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no 

feito, se manifestando quanto às diligências realizadas; bem como 

apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 155444 Nr: 2780-02.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora comparecer a 

este juízo, a fim de retirar a Carta Precatória .

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 1718-05.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FERRAZ MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BARBOSA - 

OAB:OAB/PR 6470, RIVELINO SKURA - OAB:29742/PR

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes de fls. 233/234 e diante do 

cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.Em relação às custas 

processuais, verifico que não se aplica o art. 90, §3º, do CPC, uma vez 

que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença. Ademais, 

indefiro o pedido de justiça gratuita formulado na petição do acordo, tendo 

em vista que o requerido foi condenado ao pagamento das custas 

processuais na sentença de fls. 161/167, bem como que o benefício da 

justiça gratuita não possui efeito retroativo, a fim de isenta-lo do 

pagamento(...) Em relação ao pedido formulado pelo Dr. Ledocir Anholeto 

às fls. 238/239, verifica-se que se trata de valor pactuado verbalmente, 

referente a supostos honorários contratados, com os quais a requerente 

discorda, de modo que, eventual valor devido, deverá ser requerido em 

ação própria para arbitramento de honorários contratuais.Proceda-se a 

transferência do valor bloqueado às fls. 189/191 para a conta única do 

TJMT, vinculada aos autos.Transitada esta em julgado, expeça-se alvará 

eletrônico para liberação dos valores, da seguinte forma: 1- Dr. Ledocir 

Anholeto, o valor de R$515,45 (quinhentos e quinze reais e quarenta e 

cinco centavos), observando a conta bancária indicada às fls. 171; 2- 

Dra. Marcia Carolina Braga Menezes, o valor remanescente de R$9.793,56 

(nove mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) 

para a conta bancária indicada às fls. 231/232, tendo em vista que a 

advogada possui poderes para receber (fls. 198).Após, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sinop/MT, 17/10/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 303359 Nr: 10420-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALMIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PRADELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIA ROBERTA DA SILVA 

PRADELA - OAB:MT/14.598-B

 Código nº 303359

Verifico ser impertinente o pedido de prova oral formulado no às fls. 29, 

tendo em vista que suficiente a prova documental apresentada nos autos, 

por versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Assim, o feito comporta o julgamento antecipado. Intimem-se as partes e 

voltem-me conclusos para sentença.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 17/10/2018

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89896 Nr: 7254-55.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO SCHICHL, EDERSON RAIMUNDO 

SCHICHL, EDEMAR EMILIO SCHICHL, LEILA CRISTINA SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:9.667-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO 

o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado do 

débito, manifestar sobre correspondências devolvidas de fls. 218 a 221 e 

caso requeira a expedição de cartas precatórias para efetuar o preparo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199360 Nr: 2095-87.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROOSEVELT LUIZ BALINT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes do inteiro teor do ofício de fl. 99, devendo a parte 

autora comparecer no dia 13/12/2018, às 15 horas na POLITEC, situada na 

Rua das Ipoméias esqu. Com Jequitibás, 1201, Setor Industrial Norte, em 

Sinop-MT, portando OBRIGATORIAMENTE os documentos relacionados no 

referido ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40491 Nr: 4208-63.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 
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OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82492 Nr: 10798-85.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89733 Nr: 7088-23.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS, NEWTON 

ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 101692 Nr: 8749-03.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUSA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151565 Nr: 12634-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON BOIM VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:MT/2.621

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 156156 Nr: 3320-50.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177489 Nr: 13293-92.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PADOVAN JUBILEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar recolhimento de diligencia para expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164819 Nr: 12765-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C V ALVES ME, SILVANI CIRO VICENCIO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito face a diligência/pesquisa realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224515 Nr: 2466-17.2015.811.0015

 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): SANTOS E MARIN LTDA, IVANILDE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito face a diligência/pesquisa realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164302 Nr: 12243-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. DE SOUSA CIA LTDA ( BRAS CENTER ), 

ADELAR CLEITON ZANELLA 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:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251662 Nr: 19168-38.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ALMEIDA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito face as correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 4819-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LEITE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATERIAS E AUTO ELÉTRICA SATURNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto a diligencia realizada, bem como 

apresentar planilha de débito atualizada, conforme decisão de fl. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79498 Nr: 7889-70.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. FESTA LTDA. (SÓ FESTA), JADIR 

DAVANSO, MARCELO MATTOSINHO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto a diligencia realizada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 246642 Nr: 16257-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a parte Autora para, no prazo legal 

requerer o que de direito face a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108989 Nr: 1422-70.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ERMINDA ALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para no prazo de 10 

(dez) dias apresentar calculo atualizado do débito, conforme decisão de fl. 

109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 7989-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTONIO ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito deferido 

às fls. 132.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para Intimar a parte autora para em 05 (cinco) dias dar ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008701-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1001139-60.2018.8.11.0000 foi provido pela instância superior, a qual 

determinou a inclusão do crédito de R$ 2.366.810,63 (dois milhões 

trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e dez reais e sessenta e três 

centavos), de titularidade do impugnante, no quadro geral de credores da 

empresa em recuperação judicial, consoante consta do V. Acórdão de ID 

n.º 15877459. Deste modo, traslade-se cópia do referido acórdão aos 

autos Processo n. 1002819-69.2017.8.11.0015, bem como intime-se o 

Administrador Judicial para que retifique o quadro geral de credores, em 

observância à determinação alhures. Ademais, intime-se a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, conforme já determinado 

na sentença proferida no Id n.º 11127556. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008240-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIANO NERVO (EXEQUENTE)

ALDO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

V. M. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008240-06.2018.8.11.0015 Cuida-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, na qual os exequentes pugnam pela 

assistência judiciária gratuita. No ID nº14876883, foi determinada a 

intimação dos exequentes para comprovarem a condição de 

hipossuficiência. Intimados, juntaram cópia dos holerites (IDs nº15383257 

e nº15383261), recibos de fatura de energia elétrica, boletos bancários, 

gastos com medicamentos, fatura de água, celular e internet (IDs nº 

15383259 e nº15383262) e boletos de mensalidades escolares (ID nº 

15383263). DECIDO: A gratuidade da justiça é benefício destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios 
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da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua 

hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

verifico não haver qualquer indicação de que os exequentes não possam 

assumir as despesas processuais, uma vez que possuem rendimento 

mensal de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez milreais), haja vista a 

informação de que o exequente Marciano percebe salário de R$ 3.338,36 

e o exequente Aldo percebe rendimentos mensais de R$ 6.661,90. 

Ademais, observa-se que os exequentes detém padrão de vida razoável, 

um deles residindo em bairro nobre da cidade, bem como diante dos 

valores pagos a título de energia elétrica, acesso a internet, além de 

manterem filhos em escola particular, escola de futebol e de ingles. Desta 

forma, os exequentes não fazem jus ao benefício pretendido, diante da 

natureza da ação e dos rendimentos percebidos, aliados ao padrão de 

vida que ostentam. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada a condição especial 

por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a gratuidade a 

justiça, determinando a intimação dos exequentes para recolherem as 

custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (RÉU)

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG (ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO (ADVOGADO(A))

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO(A))

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

DIOGO SAIA TAPIAS (ADVOGADO(A))

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1001011-92.2018.8.11.0015 I – Da manifestação do 

Ministério Público – Id n.º 15459198: Defiro o pedido do Id n.º 15459198 e 

determino que sejam remetidas cópias dos autos à autoridade policial, para 

apuração de eventual crime praticado pela falida. Ademais, intime-se a 

Administradora Judicial para se manifestar com relação aos ofícios que 

aportaram ao feito, conforme manifestação do MP, no prazo de dez dias. II 

– Do pedido de Restituição – Id n.º 15563128: Verifico que a empresa 

Gianezini & Gianezini Junior Ltda – Me noticiou ser a locadora do imóvel 

onde está situada a sede da empresa falida, carreando aos autos o 

contrato de locação e o termo aditivo e postulando pela retomada do 

imóvel, diante da decretação da falência e lacração do bem por ordem 

judicial. No ponto, impende consignar que a peticionante se valeu de via 

inadequada para tanto. Isso porque, tal pretensão encontra amparo no 

artigo 85 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005, que cuida do pedido de 

restituição; porém, é imprescindível a instauração de incidente para tal 

finalidade, conforme dispõe o artigo 87, §1º, da referida legislação: “Art. 

87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a 

coisa reclamada. § 1o O juiz mandará autuar em separado o requerimento 

com os documentos que o instruírem e determinará a intimação do falido, 

do Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias, se manifestem, valendo como contestação a 

manifestação contrária à restituição.” Deste modo, intime-se a empresa 

Gianezini & Gianezini Junior Ltda – Me para que peticione em termos. III - 

Da manifestação da Administradora Judicial – Id n.º 15838423: Defiro o 

pedido de desentranhamento dos petitórios constantes dos Ids n.º 

14511360, 14691958, 14858595, 15227899 e 15228997, uma vez que não 

devem ser processados nestes autos, já que devem ser encaminhados 

diretamente ao administrador judicial. Assim, promova a Sra. Gestora o 

desentranhamento dos Ids n.º 14511360, 14691958, 14858595, 15227899 

e 15228997, mediante certidão, conforme postulado. Intimem-se seus 
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subscritores para promoverem as diligências adequadas, em observância 

ao disposto no artigo 99, IV c/c artigo 7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005. 

Outrossim, a síndica informou que a falida celebrou contrato de Promessa 

de Cessão com Sérgio Benchimol, Nina Benchimol, Lia Benchimol e Eliezer 

Israel Benchimol, referente aos imóveis denominados Retiro Diamante, 

Santa Quitéria, Bom Jesus dos Navegantes, situadas nas Comarcas de 

Cachoeira do Araraí, Chaves e Afuá, no Pará; bem assim, Fazenda Santo 

Elias, cujo imóvel é composto por distintas fazendas, nominadas como 

Santo Elias, Alegre, Triunfo, Nova Pureza, São Raimundo, São Pedro, 

Carepé, São Sebastião e Soiá. Esclarece que os compromissários 

vendedores adquiriram os imóveis através do direito sucessório de 

Moyses Isaac Benchimol, mediante homologação nos autos do processo 

de inventário n.º 2003.001.015913-1, em trâmite perante o Juízo da 3ª 

Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ. Pontua que os bens 

permanecem em nome de Moyses Isaac Benchimol, pois havia condições 

pendentes para que fosse transferida sua titularidade à falida, a qual 

tomou posse sobre as áreas no ato da assinatura da avença 

(21/09/2016), asseverando, ainda, que não foi possível identificar o 

registro imobiliário dos bens. Diante de tais fatos, pretende a concessão 

de medida de urgência, consistente na imediata ordem de indisponibilidade 

de tais bens, para que seja possível sua arrecadação, sobretudo 

considerando a plausibilidade do direito e o perigo de dano, considerando 

que não houve prenotação do aludido contrato de cessão, impossibilitando 

o conhecimento de terceiros. Ademais, afirma que a falida efetuou o 

pagamento do sinal, mas não honrou o pagamento integral do preço, de 

modo que cabe aos promitentes vendedores a habilitação no procedimento 

de falência, com o fito de obterem o recebimento dos valores devidos. 

Feitas tais ponderações, denoto que foi colacionado ao feito o instrumento 

contratual apto a comprovar a realização do negócio jurídico referente à 

compra e venda dos imóveis rurais pela falida, conforme Id n.º 15838328, 

documento suficiente a demonstrar a plausibilidade do direito. Outrossim, o 

risco de dano é inconteste, uma vez que, caso não seja determinada a 

indisponibilidade de tais bens, é possível que terceiros de boa-fé efetuem 

negócio jurídico, o que acarretaria prejuízo de monta à falida. Destarte, 

vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida de 

urgência colimada, razão pela qual, hei por bem determinar a expedição de 

ofício às Serventias mencionadas na manifestação do Administrador 

Judicial, determinando a indisponibilidade dos imóveis rurais, bem como a 

remessa de cópia das matrículas atualizadas dos referidos bens. De outro 

viés, a Administradora Judicial, discorre, também, sobre a necessidade de 

autorização para recolhimento das custas ao final do processo, com a 

inclusão destas na classe dos créditos extraconcursais, com fulcro no 

artigo 84, III, da Lei n.º 11.101/2005. Nessa senda, considerando que 

houve o recolhimento das custas iniciais (Id n.º 11803550/11803665), 

certifique a Sra. Gestora se há custas remanescentes. Por fim, concedo o 

pleito de expedição de ofício à Segunda Câmara de Direito Privado, a fim 

de dar ciência sobre a decretação da falência no presente feito, diante da 

existência de Recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1004199-41.2018.8.11.0000. Ademais, defiro a concessão de prazo 

suplementar de 40 (quarenta) dias para a apresentação do relatório final 

da falência, em observância ao disposto no artigo 22, III, “e”, da Lei n.º 

11.101/2005. IV – Das providências a serem tomadas: a) Remeta-se cópia 

integral dos autos à autoridade policial, para apuração de eventual crime 

praticado pela falida; b) Intime-se a Administradora Judicial para que se 

manifeste com relação aos ofícios que aportaram ao feito, no tocante à 

existência de ativos em nome da falida, no prazo de 10 (dez) dias; c) 

Promova-se o desentranhamento do petitório e documentos do Id n.º 

15563128, mediante certidão, bem como a intimação da empresa Gianezini 

& Gianezini Junior Ltda – Me para que promova a instauração de incidente, 

em apartado, postulando o que entender de direito. d) Promova-se o 

desentranhamento dos Ids n.º 14511360, 14691958, 14858595, 15227899 

e 15228997, mediante certidão, intimem-se seus subscritores para 

promoverem as diligências adequadas, em observância ao disposto no 

artigo 99, IV c/c artigo 7º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005. e) Expeça-se ofício 

ao Serviço Notarial e Registro Conceição, do Município de Chaves, 

determinando a indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda São 

Raimundo, registro imobiliário n.º 2190, Livro 3-f, bem como do imóvel 

denominado Fazenda Santa Quitéria, em nome de Moyses Isaac 

Benchimol, além da remessa a este Juízo das matrículas atualizadas de 

tais bens; f) Expeça-se ofício ao Cartório Hugo Pepes de Leão – 1º Ofício 

de Cachoeira do Arari – Município de Cachoeira do Arari, determinando a 

indisponibilidade dos imóveis denominados Fazenda Alegre (registro n.º 

2109, livro 3-f), Fazenda Santo Elias (registro n.º 420, livro 3-f), Fazenda 

Diamante (registros n.º 1833/1013/2196, livro 3-f), todas registradas em 

nome de Moyses Isaac Benchimol, além da remessa a este Juízo das 

matrículas atualizadas de tais bens; g) Expeça-se ofício ao Cartório 

Brazão – Município de Afuá, determinando a indisponibilidade do imóvel 

denominado Fazenda Bom Jesus dos Navegantes, em nome de Moyses 

Isaac Benchimol, bem como a remessa a este Juízo da matrícula atualizada 

de tal bem. h) Expeça-se ofício à Segunda Câmara de Direito Privado, a fim 

de dar ciência sobre a decretação da falência no presente feito, diante da 

existência de Recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1004199-41.2018.8.11.0000. i) Certifique a Sra. Gestora se há custas 

remanescentes. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005086-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO MILESKI (AUTOR(A))

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (RÉU)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005086-14.2017.8.11.0015 Defiro o pedido de ID nº 

14998912. Cite-se, por edital, o requerido AGROCEREAIS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA- AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA-ME, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da 

decisão de ID nº 6802323. Decorrido o prazo de resposta e não havendo 

apresentação de contestação, fica desde já nomeado como curador 

especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. Após, 

intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1012950-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FLAVIO VIEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1012950-06.2017.8.11.0015 O requerente pugnou pela 

dispensa do recolhimento da custas e taxa judiciárias, aduzindo se tratar 

de fase de liquidação de sentença prolatada nos autos da Ação Civil 

Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Rio Branco/AC, movida pelo Ministério Público do Estado do Acre em face 

da parte requerida. Ademais, requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita. DECIDO: Verifico que não assiste razão ao requerente 

quanto à dispensa do recolhimento das custas e taxa judiciárias, uma vez 

que as liquidações individuais se processam pelo procedimento comum 

(artigo 509, inciso II, do CPC) e, portanto, devido o recolhimento. Ademais, 

as custas são devidas ao Estado em que se processa o pedido, de modo 

que não há se falar em dispensa sob a alegação de que o processo 

principal tramitou em Comarca situada em estado diverso da federação. 

Ademais, a gratuidade da justiça é benefício destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua 

hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifico não 
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haver qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez se identificou como arquiteto e, intimado 

para juntar documentos comprovando a impossibilidade do recolhimento 

das custas e taxa judiciárias, permaneceu inerte. Logo, nota-se que 

apenas pela declaração de hipossuficiência juntada ao feito não é 

possível concluir que não possui recursos para arcar com os custos do 

processo, de modo que, não faz jus ao benefício pretendido. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – 

ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO 

SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei 

nº 1.060/50 admita a simples alegação de pobreza para a concessão da 

justiça gratuita, pode o juiz indeferir os benefícios com base nas 

peculiaridades do caso, se houver nos autos elementos que afastem a 

presunção de miserabilidade.” (TJMT – AI 1014128-35.2017.8.11.0000, 

Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada a condição especial por qual 

passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, 

Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro o benefício da justiça 

gratuita, determinando a intimação do requerente para recolher as custas 

e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Em igual prazo, deverá emendar a inicial, deduzindo 

corretamente os pedidos, já que o único deduzido na inicial foi o de 

exibição de documentos, não havendo pedido explícito de liquidação da 

sentença. Em permanecendo da forma que se encontra, a ação será 

processada apenas quanto à pretensão e obter documentos. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

CAMILO PERAZZOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006456-91.2018.8.11.0015 Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente BANCO DA AMAZONIA S.A 

em ID nº 14144567, aduzindo omissão na decisão de ID nº13969686, uma 

vez que não foram apreciados os pedidos de citação dos exequentes por 

correspondência com aviso de recebimento, bem como a incidência de 

juros de mora e correção monetária pelo INPC. DECIDO Conheço dos 

embargos de declaração opostos pelo exequente em ID nº14144567, eis 

que tempestivos, conforme certidão de ID nº 15993209. Verifico que 

assiste razão o exequente em relação ao pedido de citação da parte 

executada via postal na ação de execução, tendo em vista que é cabível a 

citação por carta na execução de título extrajudicial, partindo do ponto em 

que o legislador retirou a vedação à citação postal que constava no 

dispositivo anterior, de modo que ela poderá ser amplamente utilizada no 

processo de execução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determina a citação 

da executada por meio de oficial de justiça, não obstante o pedido de 

citação postal formulado pela exequente em sua petição inicial. Artigo 247 

do Código de Processo Civil de 2015 que, no entanto, não veda a citação 

pelo correio nas demandas executivas, como ocorria com o CPC anterior. 

Possibilidade de se realizar a citação postal no presente caso. Medida que 

atende ao princípio da celeridade processual. Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 21795465420188260000 SP 2179546-54.2018.8.26.0000, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 16/10/2018, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/10/2018) “EXECUÇÃO – CITAÇÃO - VIA POSTAL – 

POSSIBILIDADE - Caso em que, com o advento do atual CPC, em seu art. 

247, a vedação de citação pelo correio nos processos de execução, 

prevista no art. 222, d, do CPC de 1973, foi excluída – Citação pelo correio 

que passou a ser a regra geral, até mesmo para os processos de 

execução – Precedentes do TJSP – Admitida a citação dos agravados por 

via postal – Agravo provido.” (TJ-SP - AI: 21767558320168260000 SP 

2176755-83.2016.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de 

Julgamento: 26/10/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 01/11/2016) Em relação à incidência de juros de mora e 

correção monetária, verifico que eventual cobrança ilegal ou excesso de 

execução deverá ser alegada pelo executado em sua defesa. Desse 

modo, sanando a omissão, cite-se a parte executada dos termos da 

decisão de ID nº 13969686, por correspondência com aviso de 

recebimento, conforme art. 247 do CPC. Não pago o débito, cumpra-se o 

remanescente da decisão de ID nº 13969686, expedindo mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para quitação do 

débito. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008160-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ESTEVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008160-42.2018.8.11.0015 Consoante estabelece o 

art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, determino a restrição do veículo, 

placa: QCQ-3579, e do veículo, placa QCS-0370, pelo sistema Renajud. 

Após, cumpra-se integralmente a decisão de ID nº 15572517 Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265025 Nr: 6535-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO -MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE 

SANTANA - OAB:/MT 16512

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 25 de abril de 

2019, às 13h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251631 Nr: 19146-77.2015.811.0015

 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: MIGUEL EUSTÁQUIO PESSOA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MICHELLI SILVA IOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS E QUEIROZ 
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BRAGA MENDONÇA - OAB:41968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:OAB/MT 19643

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 24 de abril de 

2019, às 16h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252457 Nr: 19593-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSI, ATSIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:OAB/MT 19643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução de julgamento para o dia 24 de abril de 

2019, às 15h30min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Notifique-se à Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218669 Nr: 17426-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAR, GAF, GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvan Auri Bertocello - 

OAB:OAB/MT16688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 25 de abril de 

2019, às 16h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 203299 Nr: 5611-18.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, MP, RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21.118-MT, CARMIELI VESZ - OAB:14.190 MT, MARISA 

TEREZINHA VESZ - OAB:1197/TO/4987-B, QUÉCELE DE CARLI - 

OAB:OAB/MT.17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 27 de maio de 

2019, às 14h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205369 Nr: 7269-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA MUNIZ - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT 5.465

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 27 de maio de 

2019, às 14h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192460 Nr: 14153-59.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSB, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LANOT 

HOLSBACH - OAB:OAB/MT 20.112-B

 Vistos etc.

1. Considerando a petição de fls. 111/121, intime-se a parte autora, por 

meio de sua advogada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos, realizando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de preclusão.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Ao final, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192096 Nr: 13736-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 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, LUIZ 

GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 25 de abril de 

2019, às 15h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218841 Nr: 17548-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AP. ANISIO CALDAS 

- OAB:OAB/MT 21.986-A

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 25 de abril de 

2019, às 14h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3.1. Considerando a certidão de fl. 79, intime-se a parte autora, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

endereço atualizado do requerido.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193901 Nr: 15675-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010

 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 necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de organização e saneamento do feito para o dia 27 de maio de 

2019, às 13h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam a 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 324946 Nr: 6266-48.2018.811.0015

 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: GENIVALDO SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJONATHAN LUIS HERCULANO FERREIRA, 

KEILA DA SILVA HERCULANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno a 

audiência de conciliação, instrução de julgamento para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.

2. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

3. Notifique-se à Defensoria Pública e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 4888 Nr: 530-55.1995.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE LUZIA DO NASCIMENTO, DENILSON GRACIANO 

DO NASCIMENTO, LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI, MARILCE 

AUXILIADORA DO NASCIMENTO, DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO, 

DEMILSON BENEDITO DO NASCIMENTO, EDMILCE ROSALIA DO 

NASCIMENTO MOLINA, EDICELMA BENEDITA DO NASCIMENTO CAMPOS, 

MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JUNIOR, LUCIELLE APARECIDA 

DO NASCIMENTO, FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO, EUNICE LUCIENE 

DO NASCIMENTO, JÚLIA MADALENA PEREIRA, WELLINGTON DO 

NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO 

(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILI BERWIG - OAB:7160-B, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a inventariante, por meio do advogado constituído nos autos para 

que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a petição de documentos de 

fls. 459/469, sob pena de preclusão.

Após, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262453 Nr: 5111-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAFS, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACFSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5111-78.2016.811.0015

 ESPÉCIE: 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: J. A. F. S., representado por Marcia Araújo Borges

ADVOGADO(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA JUNIOR, 

brasileiro, documentos ignorados, encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

VALOR DA CAUSA: 6.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 

12/11/2018, às 15:15h, na sala de audiência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado, oportunidade em que deverá comparecer acompanhado de 

advogado ou defensor público, consignando que se não houver acordo na 

audiência será designada audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento, a ser presidida pelo presente magistrado; bem como sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser colocado à 

disposição da parte requerente até o dia 10 (dez) de cada mês, devidos a 

partir da citação.

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: A representante e o requerido conviveram 

maritalmente, em união estável durante o período aproximado de 04 

(quatro) meses e estão separados há cerca de 01 (um) ano e meio. Da 

união adveio o nascimento do menor J. A. F. S., nascido aos 25 de julho de 

2013. Consta que o requerido não vem contribuindo para o sustento do 
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menor, ficando por conta da representante todas as despesas de 

alimentação, vestuário, entre outros. Assim, a fixação judicial dos 

alimentos é medida que se impõe, sendo justa a fixação de quantia 

adequada.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição permanente.1. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

novembro de 2018, às 15h15min.2. Defiro parcialmente o pedido de fl. 26 

e, por conseguinte, determino que a secretaria de vara realize buscas 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à localização do 

atual endereço do requerido Antônio Carlos Ferreira Silva Junior.2. 1. Em 

sendo exitosa a pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, determino 

a citação da parte requerida nos termos da decisão de fl. 13/13-v, acerca 

dos alimentos fixados na referida decisão, bem como a intimação para 

comparecimento na audiência designada.2. 2. Caso reste infrutífera a 

pesquisa de endereço junto ao convênio SIEL, determino que cite-se e 

intime-se o(a) réu(ré) acerca dos alimentos fixados, por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência.3. Consigne-se no mandado que as partes 

deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil.4. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz.5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245774 Nr: 15706-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDSF, JVDSF, VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT, ZEILA ROCHA OLIVEIRA 

BENEVIDES - OAB:MT/7.279-B

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

tem-se como válida a intimação da parte no endereço declinado nos autos 

para manifestar-se, cumprindo a ela atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte autora, em 

razão de não ter sido localizada no endereço constante nos autos.

3. Assim, não havendo informações acerca de seu atual endereço, bem 

como não tendo a parte autora efetuado os atos e diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa por mais de um ano, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

5. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

6. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010001-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVELINO LEISMANN OU REVELINO LEISMANN (REQUERIDO)

CLAUDINEY MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

JULIO SIMIONI GALESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010001-72.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CLAUDINEY MARQUES FERREIRA, JULIO SIMIONI GALESKI, 

RIVELINO LEISMANN OU REVELINO LEISMANN Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010156-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010156-75.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO REQUERIDO: JOSE MARIA DE 

SOUZA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010186-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLANA DE SOUZA DOERNER (REQUERIDO)

WALDIR DOERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010186-13.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: WALDIR 

DOERNER, SIRLANA DE SOUZA DOERNER Vistos etc. I – CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010189-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE APIACAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010189-65.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE APIACAS REQUERIDO: NOVA GUIA 

CONSTRUCOES EIRELI - ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010190-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO FRANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010190-50.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: SANDRO 

FRANCIO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a 

presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010192-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DORNER (REQUERIDO)

ROBISSON EUGENIO DORNER (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE IVETE MARIA CROTTI DORNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010192-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESPÓLIO DE IVETE MARIA CROTTI DORNER, SIDNEI DORNER, 

ROBISSON EUGENIO DORNER Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010193-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOERNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010193-05.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: RODRIGO DOERNER Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010195-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010195-72.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

REQUERIDO: SONIA MARIA PEREIRA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 204663 Nr: 6717-15.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLY VITORIA ALVES MURTA, ISAEL DA SILVA 

MURTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 233685 Nr: 7889-55.2015.811.0015

 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: ROSEMARY DE SOUZA PEREIRA, BENJAMIM MIGUEL 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT 

- OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 237/250 e 251/254, 

o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184643 Nr: 5730-13.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA JACINTA THEOBALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 260753 Nr: 4140-93.2016.811.0015

 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: JOACI ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - 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 do advogado da 

parte Requerente, para que, no prazo legal manifestar-se, em razão da 

Impugnação à contestação, conforme fls. 125. No qual o nome do 
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Requerente consta como José Ronaldo Frutuoso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246137 Nr: 15947-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIA AMARAL DO CARMO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja o autor intimado a se manifestar sobre o 

cálculo judicial apresentado às fls. 149/152

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173755 Nr: 9006-86.2012.811.0015

 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: LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS, GIOVANNA 

ISABELLA, MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, IZAQUE DA SILVA - OAB:, IZAQUE DA SILVA - 

OAB:24447/O, JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, o documento de RAIO-X, que acompanha a petição de fls. 

113/115, se encontra guardado em local de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233685 Nr: 7889-55.2015.811.0015

 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: ROSEMARY DE SOUZA PEREIRA, BENJAMIM MIGUEL 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT 

- OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls 237/250 e 251/254, o 

qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269764 Nr: 9640-43.2016.811.0015

 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: JULIANO DE LIMA NAGANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, impulsiono os presentes autos conclusos, em razão da parte 

autora, ter deixado de se manifestar, embora devidamente intimada, 

através do DJE 9828, publicado em 02.08.2016..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262307 Nr: 5026-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE NARA RIZZATTI MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MANDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, que o Requerido Município de Sinop, embora devidamente 

citado, fez carga dos autos conforme fls.171, deixou de manifestar-se em 

razão da apresentação dos comprovantes de rendimento da Autora.

Desse modo, intimo o Requerente para que se manifeste em promover a 

liquidação de sentença

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009758-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

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 

#1009758-31.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ASX TRANSPORTES LTDA 

IMPETRADO: ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

interposto por ASX TERRAPLENAGEM, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA, 

em face de PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, SRA. ROSANA TEREZA 

MARTINELLI. Aduz na inicial que “a Impetrante é empresa que atua no 

ramo de terraplenagem nesta urbe e também na região próxima. A 

Impetrante realizou vários serviços para a Prefeitura Municipal de Sinop no 

ano de 2016 à mando da Secretaria de Obras. Em que pese a Impetrante 

ter prestado serviços à Prefeitura Municipal de Sinop, a mesma não 

recebeu da Prefeitura pelos serviços executados”. Sustenta, que nas 

datas de “25/05/2017, 18/09/2017, 30/05/2018 e 03/08/2018, a Impetrante 

vem reiteradamente requerendo junto à Prefeitura Municipal cópia do 

Processo Administrativo nº 73/2017 para ingressar, posteriormente, com a 

competente Ação de Cobrança visando o recebimento dos serviços 

prestados e não recebidos” e “até a presente data a autoridade coatora 

não forneceu as cópias solicitadas”. Por fim, formula, LIMINARMENTE, que 

seja “a autoridade coatora forneça à Impetrante, no prazo de 5 (cinco) 

dias, cópia integral do Processo Administrativo nº 73/2017, sob pena de 

multa diária no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem 

prejuízo da apuração de crime de desobediência”. CARREOU 

DOCUMENTOS a INICIAL. É o Relatório. Decido. O mandado de segurança 

é meio processual adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação 

dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a concessão da liminar em sede 

de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos 

requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 
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ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos 

FUNDAMENTOS da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela 

atrelados. “In casu”, o IMPETRANTE pretende a resposta do OFÍCIO de ID. 

Num. 15721285 - Pág. 1, no sentido de solicitar o pagamento de valores 

referentes aos serviços prestados entre os meses de abril a agosto de 

2016, do qual gerou o Processo Administrativo nº 73/2017. Ocorre que, o 

IMPETRANTE prestou serviços para a Administração Pública nos meses de 

abril a agosto de 2016, e diante disso fora gerado Processo Administrativo 

de nº 73/2017 para apuração dos valores a serem pagos. Desta forma, 

verifica-se que, segundo ID. 15721285, o IMPETRANTE solicita a 

Administração Pública à cópia integral do Processo Administrativo para as 

devidas providências, conforme protocolo do dia 18/09/2017, sendo a 

reiteração protocolada em 04/06/2018. Com efeito, os atos da 

Administração Pública devem sempre orientar-se pelos princípios da 

legalidade e da responsabilidade do Estado por atos administrativos da 

moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37, da CF/88. 

Ademais, insta salientar que com a edição da Emenda Constitucional n.º 

45/2004, que instituiu o inciso LXXVIII, do art. 5º, da Carta Magna passou a 

ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, 

a razoabilidade dá duração dos processos no âmbito judicial e 

administrativo. “In verbis”: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação.” Nesse sentido tem decidido o E. TJMT: 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

(LAU) – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS 

– MÉRITO: RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 120 (CENTO E VINTE) 

DIAS PARA DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO 

PARCIALDA SEGURANÇA. É legítimo o Secretário de Estado de Meio 

Ambiente, para figurar no pólo passivo, diante da ilegalidade do ato 

impugnado, sendo que somente poderá ser desfeita pelo Impetrado. 

Admitida, no caso concreto, a legitimidade da autoridade coatora para 

figurar no pólo passivo do mandamus, a questão acerca da incompetência 

do egrégio Tribunal perde o objeto. No termos do artigo 37, da Lei nº 

7691/2002, e de120 (cento e vinte) dias, o prazo para analisar os 

processos administrativos. In casu esse prazo já se estendeu por mais de 

02 (dois) anos, de modo que a segurança deve ser concedida, tão 

somente para que a Administração analise o pedido. (Número do 

Protocolo: 122373/2011. Data de Julgamento: 3-5-2012. Relator Des. José 

Tadeu Cury.TJ/MT). MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE 

DE PROCESSO PARA CONCESSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

(CAR). RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 120 (CENTO E VINTE) 

DIAS PARA DECISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO 

PARCIAL DA SEGURANÇA. No termos do artigo 37 da Lei nº 7691/2002 é 

de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias, o prazo para análise dos 

processos administrativos. In casu esse prazo já se estendeu por prazo 

muito superior, de modo que a segurança deve ser concedida, tão 

somente para que a administração analise o pedido em comento. (TJMT; 

MS 52377/2012; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Erotides Kneip 

Baranjak; Julg. 06/12/2012; DJMT 09/01/2013; Pág. 19). RECURSO DE 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANÁLISE TÉCNICA 

DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL. IMÓVEL 

PERTENCENTE A CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE CONDÔMINO. 

EXIGÊNCIA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO DO PEDIDO. LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PENDÊNCIAS SOLUCIONADAS JUNTO AO ÓRGÃO 

AMBIENTAL. PROVA DA EXTINÇÃO DO CONDOMINIO. ANÁLISE TÉCNICA 

QUE SE IMPÕE. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO. RECURSO 

PROVIDO. 1- os atos da administração pública devem sempre orientar-se 

por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da 

responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os 

da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88. 2- o atraso 

injustificado na avaliação final de projeto por parte de técnicos do órgão 

ambiental viola direito líquido e certo de quem postula licença ambiental 

para implantação de plano de manejo florestal, se todos os documentos 

necessários à instrução do processo administrativo foram apresentados. 

(TJMT; APL 89231/2011; Capital; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria 

Erotides Kneip Baranjak; Julg. 24/04/2012; DJMT 05/09/2012; Pág. 25). 

Logo, verifica-se que a solicitação feita por meio do Ofício de ID. 15721285 

não obteve resposta da Administração desde a data de seu protocolo, que 

se deu em 18/09/2017. Por conseguinte, verificada a VIOLAÇÃO do 

DIREITO LIQUIDO E CERTO do IMPETRANTE, entendo estarem PRESENTES 

os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR 

pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, 

CONCEDO PARCIALMENTE a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de 

DETERMINAR que a AUTORIDADE COATORA FORNEÇA à IMPETRANTE, 

no prazo de 15 (quinze) dias, CÓPIA integral do PROCESSO 

ADMINISTRATIVO nº 73/2017. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada 

como COATORA, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), 

preste as informações que entender ser pertinente, bem como cientifique 

o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, 

conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CARDOSO QUIROSA (ADVOGADO(A))

José Roberto Aguado Quirosa (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA AURELIA BARROS BARBOSA FERREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

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 

#1009840-96.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSÉ ROBERTO AGUADO 

QUIROSA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante dos 

PETITÓRIOS de ID. 15714532 e ID. 12674977, NOMEIO, em SUBSTITUIÇÃO, 

o “EXPERT” da empresa “FORENSE LAB”, do Departamento de perícias 

“grafotécnicas”, com endereço à Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Edifício 

Helbor Dual Business Office, Sala 1405, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 

78048-250, Telefone 65-98112-2338, E-mail contato@forenselab.com, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE COMPROMISSO (artigo 466 do 

CPC/2015); II – No mais, ficam MANTIDAS as DELIBERAÇÕES contidas na 

DECISÃO de ID. 11981104; III – Por consectário jurídico lógico, FICA SEM 

EFEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado de Mato 

Grosso em ID. 13177785, no que tange ao pedido de “revogação da 

nomeação de Maria Aurélia Barros B. Ferreira”, em razão de sua ora 

DESTITUIÇÃO, por ausência de manifestação. Já com relação ao pedido 

de indicação de “perito da POLITEC” pelo Estado de Mato Grosso, via 

Embargos Declaratórios, ante a alegada ausência de fundamentação na 

decisão de nomeação de perito judicial, cumpre ressaltar que “o julgador 

não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os 

pontos alegados pelas partes, quando apresenta fundamentação e 

motivação clara e suficiente em sua decisão, apta a dar sustentação ao 

seu convencimento e ao provimento jurisdicional adotado” (TJPR; 

EmbDecCv 1676247-1/01; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Mario Luiz Ramidoff; Julg. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018; Pág. 67) 

(sem destaque no original). “In casu”, a FUNDAMENTAÇÃO é INTRÍNSECA 

à ESCOLHA do PERITO JUDICIAL, na medida em que o perito judicial é um 

AUXILIAR do JUÍZO, incumbindo por isso ao Magistrado presidente da 

instrução criminal nomeá-lo livremente entre os profissionais de sua 

confiança que tenham conhecimento técnico e científico sobre a matéria 

especializada em debate no processo, trazendo-lhe destarte elementos 

que permitam a formação de sua convicção e o desate da controvérsia 

(art. 465 e ss. do CPC/2015). Não há e não pode haver, portanto, norma 

alguma que obrigue o Juiz a se valer deste ou daquele perito, deste ou 

daquele órgão público para essa finalidade, sob pena de violação ao 

princípio da formação de sua convicção, condição essencial ao exercício 

da judicatura. Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer obscuridade, omissão, 

contradição indicadas pelo Embargante, razão pela qual REJEITO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar qualquer 

OMISSÃO na DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que fora 
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lançada. MANTENHO, portanto, a DECISÃO de ID. 11981104 com as 

ALTERAÇÕES referentes ao PERITO JUDICIAL dispostas neste “decisum”, 

em TODOS os seus TERMOS. IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009127-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

M A DA COSTA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

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 

#1009127-87.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: M A DA COSTA MADEIRAS - 

ME IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por M.A. DA COSTA 

MADEIRAS – ME, neste ato representado por MANOEL ALEXANDRE DA 

COSTA, em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO GROSSO. Perscrutando os autos, verifica-se que o IMPETRANTE, 

consoante ID. 15550419 manifesta a DESISTÊNCIA da demanda. É o Breve 

Relato. Decido. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não 

resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro 

nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e 

anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012353-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012353-83.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: J D MOLAS E FREIOS LTDA - 

ME EXECUTADO: ALDO PINTO Vistos, etc. Trata-se de petitório formulado 

pelo exequente, requerendo a citação por edital do executado, uma vez 

frustradas as tentativas demonstradas nos autos. Pois bem. Decido. De 

início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a 

seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 

2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, considerando que já houve tentativa de citação da 

parte executada por diversos meios, DEFIRO o postulado retro e determino 

a EXPEDIÇÃO de EDITAL para CITAÇÃO da parte executada, devendo o 

mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez 

com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não 

efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 

(três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011510-84.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EXEQUENTE)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVANO COBIANCHI (EXECUTADO)

H COBIANCHI - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011510-84.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIPE MATHEUS DE FRANCA 

GUERRA EXECUTADO: MARCOS SILVANO COBIANCHI, H COBIANCHI - 

COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP Vistos, etc. Trata-se de petitório 

formulado pelo exequente, requerendo a citação por edital do executado, 

uma vez frustradas as demais tentativas presentes nos autos. Pois bem. 

Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, que 

dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no 

art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 

830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, considerando que já houve tentativa de citação da 

parte executada, DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de 

EDITAL para CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado 

na sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo 

de 15 (quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o 

pagamento ou a nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, 

proceder-se-á ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010287-72.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO GASPARIN (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

CINTIA OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010287-72.2011.8.11.0015. EXEQUENTE: VILSO GASPARIN 

EXECUTADO: ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA, CINTIA 

OLIVEIRA NASCIMENTO DE ALMEIDA, CLOVIS BATISTA DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a 

citação por edital do executado, uma vez frustradas as demais tentativas 

presente nos autos. Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o 

enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 

37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de 

Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, 

uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, 

considerando que já houve tentativa de citação da parte executada, 

DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para 

CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do 
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Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006679-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAYNAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006679-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAYNAN PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para que a parte requerente justifique a ausência à audiência de 

conciliação (ID. 14831021), sob pena de extinção e arquivamento do feito; 

II – Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação do requerente, 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011574-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA (ADVOGADO(A))

NEIDI MARA RONCONI NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011574-94.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: NEIDI MARA RONCONI NETO Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista o descumprimento do acordo firmado com o Exequente, 

devidamente homologado por 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); 3. 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. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012404-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI GIELOW (REQUERENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA DE FATIMA BARBOSA (REQUERIDO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

ALEX DE MAGALHÃES (REQUERIDO)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012404-94.2015.8.11.0015. REQUERENTE: IVONI GIELOW REQUERIDO: 

JUSSARA DE FATIMA BARBOSA, ALEX DE MAGALHÃES Vistos, etc. I - 

Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - 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. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013307-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

TANIA DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BONFANTI (EXECUTADO)

QUEILIANE VIEIRA MENDES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012503-98.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO ZANARDI (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ZANARDI (EXEQUENTE)

LUIZA CHARDULO ZANARDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VAREA TEIXEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO HELEODORO BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA TNK LTDA - EPP (INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente(m) 

Impugnação/Embargos à penhora on-line via BACENJUD, realizada nos 

autos, (art. 475-J, §1º do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-79.2018.8.11.0015

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:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8012615-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA VILCHES (EXEQUENTE)

CAMILA VILCHES LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE GOIS WESCHENFELDER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005983-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005983-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME 

REQUERIDO: TAIS MOREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Considerando que 

nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, considerando que 

restaram infrutíferas as demais tentativas de citação da parte requerida. À 

vista disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, após CITE-SE 

a parte requerida VIA TELEFONE, nos números indicados pelo promovente 

em ID. 15622844 e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em 

que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte requerente a fim de 

que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010614-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE TABORDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010614-29.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MARCILENE TABORDA MARTINS Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo requerente, postulando a intimação 

por edital do requerido. Pois bem. De início, cumpre considerar o 

enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 

37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de 

Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, 

uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Outrossim, o artigo 18, 

§ 2º, da Lei n.º 9.099/95, dispõe que: “Art. 18. A citação far-se-á: 

(omissis) § 2º Não se fará citação por edital. (...)”. Nesta senda, a lei que 

rege os processos em sede desta justiça especializada veda a citação 

ficta, havendo apenas uma exceção em relação aos processos de 

execução, em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje. Portanto, 

tendo em vista que o presente processo encontra-se em fase de 

conhecimento, não há que se falar em citação do requerido por edital, não 

se aplicando a exceção inerente aos processos executivo, motivo pelo 

qual INDEFIRO o postulado retro. Dessa forma, DETERMINO: I – INTIME-SE a 

parte requerente, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

endereço atualizado ou dados suficientes que permita a localização da 

parte requerida, postulando, ao final, o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Aportado petitório, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

AHILA MARIA DE OLIVEIRA VENUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002667-55.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 10:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. JOAQUIM BALTAZAR GARAY 

DA SILVA CPF: 047.793.201-00, AHILA MARIA DE OLIVEIRA VENUTO 

CPF: 013.231.173-93 Endereço do promovente: Nome: AHILA MARIA DE 

OLIVEIRA VENUTO Endereço: Inexistente, L17, projetada u - Q48 - bairro 

residencial daury riva, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 Endereço 

do promovido: Nome: CLARO S.A. Endereço: AVENIDA HISTORIADOR 

RUBENS DE MENDONÇA, n 3300, Shopping Pantanal, Jardim Aclimação, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Sinop, Quinta-feira, 

18 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008281-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIENE BARBOSA DA SILVA MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010987-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA BORGES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANANIAS REZENDE (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 Processo n.: 1010987-60.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 10:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EMANUELLA BORGES DA SILVA 

CPF: 041.547.261-02, RENATO FERREIRA DE MORAES CPF: 

122.752.387-43 Endereço do promovente: Nome: RENATO FERREIRA DE 

MORAES Endereço: RUA ALCIDES FAGANELO, 844, - ATÉ 921/922, 

JARDIM EUROPA, SINOP - MT - CEP: 78555-226 MARCOS ANANIAS 

REZENDE CPF: 813.439.301-20 Endereço do promovido: Nome: MARCOS 

ANANIAS REZENDE Endereço: Rua Mangueira Q28 L 11, Rua Mangueira 

Q28 L 11, (esquina com a rua Carvalh, Jardim Primavera, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Sinop, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. 
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SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012935-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ALEXSANDER CARVALHO DA SILVA (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 Processo n.: 1012935-37.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 10:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CRISTINA BURATO CPF: 

037.582.201-14, VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME CPF: 13.829.008/0001-07 

Endereço do promovente: Nome: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME 

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 58, - ATÉ 464/465, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-256 VALTER ALEXSANDER 

CARVALHO DA SILVA CPF: 770.393.191-87 Endereço do promovido: 

Nome: VALTER ALEXSANDER CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA 

SANTANA, 875, JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-854 Sinop, 

Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MODESTO DORTA (REQUERIDO)

Luiz Carlos Moreira de Negreiro (ADVOGADO(A))

CALEBE ALISON DALOLIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013063-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 8013063-69.2016.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 10:45, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MARINALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS CPF: 005.997.531-88, RODRIGO RIBAS COUTO CPF: 

086.760.167-12 Endereço do promovente: Nome: MARINALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: Rua GOLFINHO, 115, CAMPING 

CLUB, SINOP - MT - CEP: 78551-266 Endereço do promovido: Nome: 

ANDRACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Endereço: Avenida 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS,, 1152, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 49129-999 Sinop, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR APARECIDO DOS SANTOS (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 Processo n.: 1001134-27.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 13:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91, S B REZENDE BATERIAS - EPP CPF: 32.982.381/0001-48 

Endereço do promovente: Nome: S B REZENDE BATERIAS - EPP Endereço: 

RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 587, - DE 1703 A 2333 - LADO ÍMPAR, 

SETOR INDUSTRIAL SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-460 JAIR APARECIDO 

DOS SANTOS CPF: 617.751.859-15 Endereço do promovido: Nome: JAIR 

APARECIDO DOS SANTOS Endereço: RUA BEBEDOURO, 59, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-051 Sinop, Quinta-feira, 18 de 

Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009001-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

CASSIO MULLER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009001-37.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ADENIS PASQUALETTO 

JUNIOR EXECUTADO: CASSIO MULLER, SS SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME 

Vistos, etc. I - Considerando que a parte exequente apresentou o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, sendo ainda conferido e 

carimbado pela Srª Gestora, CITE-SE a parte devedora, bem como, 

INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil, 

para pagar o débito exequendo no prazo de 03 (três) dias; II - Decorrido o 

aludido prazo, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito; Serve a presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências SINOP, 4 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013024-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESINIELSON SANTIAGO CASTRO (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 Processo n.: 1013024-60.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 09:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CRISTINA BURATO CPF: 

037.582.201-14, VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME CPF: 13.829.008/0001-07 

Endereço do promovente: Nome: VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME 

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 58, - ATÉ 464/465, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-256 GESINIELSON SANTIAGO 

CASTRO CPF: 001.640.571-45 Endereço do promovido: Nome: 

GESINIELSON SANTIAGO CASTRO Endereço: RUA JB 09, LT 21 QD 7, 

JARDIM BOUGAINVILLE, SINOP - MT - CEP: 78555-887 Sinop, Quarta-feira, 

17 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 
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SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010837-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR OTAVIANO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1010837-79.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 08:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO CPF: 978.625.501-10, MARCELO VERZUTTI CAVALCANTE DA 

SILVA CPF: 708.888.761-49 Endereço do promovente: Nome: MARCELO 

VERZUTTI CAVALCANTE DA SILVA Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 

3362, - DE 2590 A 5000 - LADO PAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - 

CEP: 78550-404 Endereço do promovido: Nome: ODAIR OTAVIANO DA 

SILVA - ME Endereço: AVENIDA VITORIA, 669, FERRO VELHO E 

RECICLAGEM IPIRANGA, CENTRO, IPIRANGA DO NORTE - MT - CEP: 

78578-000 Sinop, Quarta-feira, 17 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JHULIO SILVA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001038-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JHULIO SILVA PONTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos 

concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008333-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU CREPALDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008333-66.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ELISEU CREPALDI Vistos, etc. Considerando que 

nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade 

(art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, considerando que 

restaram infrutíferas as demais tentativas de citação da parte requerida. À 

vista disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, após CITE-SE 

a parte requerida VIA TELEFONE, nos números indicados pelo promovente 

em ID. 15721847 e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em 

que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte requerente a fim de 

que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008335-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO ROCHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008335-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: MAGNO ROCHA OLIVEIRA Vistos, etc. 

Considerando que nos Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, 

considerando que restaram infrutíferas as demais tentativas de citação da 

parte requerida. À vista disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA 

PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste 

Juizado, após CITE-SE a parte requerida VIA TELEFONE, nos números 

indicados pelo promovente em ID. 15724832 e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; II – Caso em que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a 

parte requerente a fim de que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção; Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005979-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO CELESTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005979-05.2017.8.11.0015. REQUERENTE: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME 

REQUERIDO: JOSE PEDRO CELESTINO Vistos, etc. Considerando que nos 

Juizados Especiais o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da 

Lei nº. 9.099/95), ACOLHO o pleito autoral, considerando que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de citação da parte requerida. À vista 

disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado, após CITE-SE a 

parte requerida VIA TELEFONE, nos números indicados pelo promovente 

em ID. 15669225 e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II – Caso em 

que, infrutífera a diligência alhures, INTIME-SE a parte requerente a fim de 

que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 
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pena de extinção; Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO RODRIGO FERNANDES CORREA (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 Processo n.: 1001952-76.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 13:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO GUTIERREZ DE MELO CPF: 

905.736.761-00, SIDNEI BRESSAN CPF: 453.524.889-34 Endereço do 

promovente: Nome: SIDNEI BRESSAN Endereço: RUA DAS DRACENAS, 

383-B, - DE 338/339 A 744/745, JARDIM DAS PALMEIRAS, SINOP - MT - 

CEP: 78552-015 ANGELO RODRIGO FERNANDES CORREA CPF: 

940.385.381-68 Endereço do promovido: Nome: ANGELO RODRIGO 

FERNANDES CORREA Endereço: RUA DAS VIOLETAS, 2317, - DE 

2123/2124 A 2621/2622, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-205 Sinop, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DILMAIR CALLEGARO (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARI ABEL DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001922-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DILMAIR CALLEGARO 

REQUERIDO: CLARI ABEL DE LIMA Vistos, etc. DEFIRO o pleito autoral, ao 

passo que DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste Juizado; II – INTIME-SE a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE acerca 

da certidão de ID. 15408995, requerendo, ao final, o que entender de 

direito; III – Decorrido o prazo, concluso para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008096-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS VINAGA (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008096-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ CARLOS VINAGA 

REQUERIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO 

Vistos, etc. Da análise atenta dos autos verifico que a parte requerente 

não compareceu a audiência de conciliação, motivo pelo qual requereu 

nova designação de data para a solenidade. Sendo assim, diante da 

justificativa apresentada pelo requerente, sobretudo quanto ao atestado 

médico acostado aos autos, DETERMINO: DESIGNE-SE nova data para 

realização da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste 

juízo, INTIMANDO-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada. Sirva o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

NILSO ANTONIO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT KENNEDY PEDROSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004449-29.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NILSO ANTONIO SOARES 

REQUERIDO: ROBERT KENNEDY PEDROSO DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo requerente, postulando a intimação 

por edital do requerido. Pois bem. De início, cumpre considerar o 

enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 

37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de 

Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, 

uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Outrossim, o artigo 18, 

§ 2º, da Lei n.º 9.099/95, dispõe que: “Art. 18. A citação far-se-á: 

(omissis) § 2º Não se fará citação por edital. (...)”. Nesta senda, a lei que 

rege os processos em sede desta justiça especializada veda a citação 

ficta, havendo apenas uma exceção em relação aos processos de 

execução, em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje. Portanto, 

tendo em vista que o presente processo encontra-se em fase de 

conhecimento, não há que se falar em citação do requerido por edital, não 

se aplicando a exceção inerente aos processos executivo, motivo pelo 

qual INDEFIRO o postulado retro. Dessa forma, DETERMINO: I – INTIME-SE a 

parte requerente, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o 

endereço atualizado ou dados suficientes que permita a localização da 

parte requerida, postulando, ao final, o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Aportado petitório, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DOS SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001555-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERCILIO NESI - ME 

REQUERIDO: ISRAEL DOS SANTOS SANTANA Vistos, etc. I - DEFIRO o 

pedido da parte requerente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte requerida, eis que restou infrutífera a 

tentativa de citação/intimação; II - Com efeito, designe nova data para 

audiência de conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011751-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON RODRIGUES MEDEIROS (REQUERENTE)

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011751-46.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AILTON RODRIGUES 

MEDEIROS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, etc. I – 

Diante do postulado de ID. 11883605, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTE-SE conforme previamente 

aduzido, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002408-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

DEUSDITA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIPLAN CLUBE (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Processo n.: 1002408-26.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 12/11/2018 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI CPF: 766.757.851-68, DEUSDITA PEREIRA DO AMARAL 

CPF: 595.012.351-49 Endereço do promovente: Nome: DEUSDITA PEREIRA 

DO AMARAL Endereço: RUA MORUMBI, 534, - DE 219/220 A 654/655, 

JARDIM PAULISTA, SINOP - MT - CEP: 78556-860 Endereço do promovido: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Nome: PREVIPLAN CLUBE Endereço: AVENIDA SANTOS 

DUMONT, - DE 980/981 A 2398/2399, ALDEOTA, FORTALEZA - CE - CEP: 

60150-161 Sinop, Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010792-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALOIR DA LUS (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU PROCESSO n. 

1010792-75.2017.8.11.0015 Valor da causa: $13,687.79 ESPÉCIE: 

[CHEQUE, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALOIR DA LUS Endereço: RUA DO ROSÁRIO, 17, - 

ATÉ 973/974, COMUNIDADE BETEL, SINOP - MT - CEP: 78553-381 POLO 

PASSIVO: Nome: GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA - EPP Endereço: 

Inexistente, Q. 92-d L. 04, Est Rosalia, Chacaras, Inexistente, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a): REQUERIDO: GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA 

- EPP A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição 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 (art. 523 de seguintes do CPC). SINOP, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

VINICIUS ROLIM DE MOURA (ADVOGADO(A))

ADEMIR ROLIM DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 Processo n.: 1001179-31.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. VANDERSON PAULI CPF: 010.323.151-05, 

ADEMIR ROLIM DE MOURA CPF: 598.746.439-00, VINICIUS ROLIM DE 

MOURA CPF: 039.068.151-29 Endereço do promovente: Nome: ADEMIR 

ROLIM DE MOURA Endereço: RUA DOS CEDROS, 847, - DE 471/472 A 

861/862, JARDIM BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-046 Endereço do 

promovido: Nome: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Endereço: BRADESCO SEGUROS S/A, 225, RUA BARÃO DE ITAPAGIPE 

225, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20261-901 Sinop, 

Quinta-feira, 18 de Outubro de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011034-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNELSON CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOMINGOS PINTO FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013506-54.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE BARBOSA NICOLAU (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012053-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA RICARDI BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do exequente, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON BRUNO DE LIMA FLORENCIO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-10.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(REQUERENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por VITORIA 

PERFILADOS DE ACO LTDA em face de LUIZ VIEIRA DE SOUZA. A parte 

Requerente aduz ser credora das partes Requeridas na importância 

original total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) representada por 07 

(sete) Notas Promissórias com vencimentos sucessivos entre 25.04.2011 

e 25.10.2011, anexos à petição inicial. A parte Requerida, apesar de 

devidamente citada, via telefone conforme id nº. 4872823 e 2766937, não 

compareceram à audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo 

anexo ao id nº. 3312058. Pois bem, referida citação e intimação foi 

obedecido o disposto no Enunciado nº 33 do FONAJE, que assim dispõe: É 

dispensável a expedição de carta precatória nos Juizados Especiais 

Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais comarcas, mediante via postal, 

por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer outro meio idôneo de 

comunicação. Assim não comparecendo a parte Requerida à audiência de 

conciliação, bem como aliado ao fato de que este não apresentarem 

defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), devendo cada Nota Promissória ser 

atualizada pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com a incidência 

de juros legais, para todas, a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

IRINEU RODRIGUES DELGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002215-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IRINEU RODRIGUES DELGADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATO 

ILÍCITO aforada por IRINEU RODRIGUES DELGADO em desfavor de Banco 

Bradesco 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 499 de 569



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, RATIFICA-SE a tutela antecipada deferida, e 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010653-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON RAMOS DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010653-26.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

RÉU: AILTON RAMOS DA COSTA Vistos, etc. Ausente o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA em face 

de AILTON RAMOS DA COSTA. Compulsando os autos verídico que foram 

inúmeras as tentativas de localização da parte promovida, sem lograr 

êxito. O requerente pugna, pela remessa dos autos à justiça comum, com 

o fito de proceder com a citação via edital, eis que o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido. Pois bem, face o pedido 

lançado pelo requerente, tenho que tornou-se inadmissível o 

prosseguimento da presente demanda em sede de Juizado Especial Civil. 

Isso porque, O artigo 18, § 2º, da Lei n.º 9.099/95, dispõe que: “Art. 18. A 

citação far-se-á: (omissis) § 2º Não se fará citação por edital. (...)”. Nesta 

senda, a lei que rege os processos em sede desta justiça especializada 

veda a citação ficta, havendo apenas uma exceção em relação aos 

processos de execução, em consonância com o enunciado n.º 37 do 

Fonaje. Tendo em vista que o presente processo encontra-se em fase de 

conhecimento, não há que se falar em citação do requerido por edital, não 

aplicando-se a exceção inerente aos processos executivos. 

Corroborando com o entendimento, seguem os julgados que emanam do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO: RECURSO CÍVEL INOMINADO 

– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO DO CORRETO ENDEREÇO DO RECORRIDO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Não sendo informado o correto endereço da 

parte, onde possa ser encontrada para citação, impõe-se a extinção do 

feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no §2º do artigo 18 da 

Lei nº 9.099/95, que veda a citação por edital nas ações de conhecimento 

que tramitam nos Juizados Especiais (RI 2586/2011, Dr. Valmir Alaércio 

dos Santos, Turma Recursal única, julgado em 24/04/2012 publicado em 

09/05/2012). Referida providência encontra espeque no Código de 

Processo Civil, consoante artigo 64, § 1º, sendo caso de incompetência 

absoluta, por expressa previsão legal, podendo ser declarada de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Ignorar o disposto no diploma legal 

pertinente seria contrariar os princípios que norteiam esta Justiça 

especializada, em especial em relação aos princípios da simplicidade e 

celeridade, tornando admissível o postulado de citação por edital em feitos 

que se encontram na mesma fase de conhecimento, e consequentemente 

igualando ao procedimento dos juízos cíveis comuns. Os Juizados 

Especiais Cíveis foram criados com a finalidade de desafogar as varas 

cíveis comuns, motivo pelo qual o procedimento é especialíssimo, devendo 

o operador do direito atentar-se para que os limites instituídos por lei para 

tramitação de processos nesta circunscrição judiciária, com fito de 

possibilitar a célere prestação jurisdicional almejada. Logo, considerando 

que não há autorização legal para citação por edital em processo de 

conhecimento, e considerando ainda que o requerido encontra-se em local 

incerto e não sabido, forçoso remeter os autos à uma das varas cíveis 

desta Comarca, para fins de deliberação quanto ao postulado de citação 

por edital. “Ex positis”, em razão da incompetência absoluta deste Juízo, 

com fundamento no artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para CONHECER, PROCESSAR e JULGAR o presente 

feito, e, por consectário, DETERMINO que os autos sejam remetidos a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca de Sinop/MT. PROCEDA-SE com a 

redistribuição dos autos. Ultimadas estas providência, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas necessárias no sistema PJe. Intime-se e cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1010231-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVINO ALVES GALVAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA DE ASSIS MARIANO (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010231-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO SILVINO ALVES GALVAO 

RÉU: POLIANA DE ASSIS MARIANO Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS e 

OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JOÃO SILVINO ALVES GALVÃO em 

face de POLIANA DE ASSIS MARIANO. De início, cumpre ressaltar que no 

Juizado Especial não é cabível as ações de despejo, nos termos do artigo 

3º, III, da lei 9099/95, cabe despejo apenas para uso próprio, não sendo 

este o caso dos autos. No mesmo sentido segue o Enunciado n.º 04 do 

Fonaje: ”Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista 

no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991”. Nesse viés: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO QUE 
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SE EVIDENCIA MOTIVADO POR FALTA DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA 

DO JEC. Incompetência do JEC para julgamento de ação de despejo que 

não seja exclusivamente a locação residencial de que fala o art. 47, III, da 

Lei do inquilinato. Aplicação do Enunciado 04 do FONAJE: Nos Juizados 

Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art.47, III, da Lei nº 

8.245/91. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. (Recurso Inominado Nº 71003066495). 

Assim, não havendo nos autos prova de que o autor pretende residir no 

imóvel, nem mesmo a alegação de que necessita do imóvel para uso 

próprio, resta-me declinar da competência, em atenção ao princípio da 

economia processual. “Ex positis”, em razão da incompetência absoluta 

deste Juízo, com fundamento no art. 3, inciso III da Lei 9.099/95, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para CONHECER, PROCESSAR e JULGAR o presente 

feito e, por consectário, DETERMINO que os autos sejam remetidos a uma 

das Varas Cíveis desta Comarca de Sinop/MT, com as nossas 

homenagens. PROCEDA-SE com a redistribuição dos autos. Ultimadas 

estas providência, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias no 

sistema PJe. Intime-se e cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 18 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012041-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

ELISEU SCHOPF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILLY FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012041-61.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ELISEU SCHOPF EXECUTADO: 

DUILLY FERNANDO DA SILVA Vistos, etc. DEFIRO a petição retro, ao 

passo que DETERMINO: I – EXPEÇA-SE mandado de CITAÇÃO da parte 

executada, no endereço declinado nos autos, a ser cumprida via OFICIAL 

DE JUSTIÇA, para que, no prazo de 03 (três) dias pague o débito 

exequendo; II – Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito; III 

– Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 18 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007058-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

FABIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007058-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte 

requerente postula pela extinção e arquivamento do feito (ID. 14845312). É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas 

ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335829 Nr: 13373-46.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, LUCIANO MENON DE FREITAS - 

OAB:23150-MT

 Vistos,

Considerando que nao há possibilidade de adequação da pauta de 

audiências para antecipar a audiência outrora designada nos autos, bem 

como o causidico constituido nos autos informou a impossibilidade de 

comparecer ao ato, redesigno para o dia 10/12/2018, às 15h15min.

Notifique-se a Defesa e o Ministério Público.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 198408 Nr: 1338-93.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, GIANE 

INÁCIA DE CASTRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Código n° 198408

Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo a apelação 

interposta pela Defesa do réu Deivison Benedito Campos Pinto à fl. 215 e 

da ré Giane Inácia de Castro Pinto à fl. 216.

Destarte, considerando que as razões da Defesa do acusado Deivison 

Benedito Campos já encontram-se encartadas aos fólios às fls. 217/230, 

intime-se, via DJE, a Defesa da acusada Giane Inácia de Castro Pinto para 

que apresente as devidas razões recursais, no prazo legal.

 Após, ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 173249 Nr: 8422-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL FARIAS BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Código nº 173249

Vistos,

Considerando que a sentença de fl. 136/138 deixou de dar destinação aos 

objetos apreendidos nos autos, descritos à fl. 56, chamo o feito a ordem 

para sanar referida irregularidade.

 No que tange aos celulares e o anel, intime-se o acusado para compareça 

em juízo para fazer a restituição dos referidos bens, mediante 

comprovação de propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias. Na hipótese de 

transcurso do prazo, sem manifestação do interessado, desde já 

determino a destruição dos objetos.

Quanto ao destrinchador de maconha, desde já, determino sua destruição.

No mais, permaneça a sentença da forma como lançada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 332281 Nr: 10968-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:

 Código n° 332281

Vistos,

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva em favor de 

JOSENIL MORAES, oportunidade em que a defesa alegou, em síntese, 

estarem ausentes os requisitos para a manutenção da segregação 

cautelar.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito

É o relatório.

Decido.

Para se manter a prisão cautelar, é necessário se fazer presente o 

“periculum in mora”, consubstanciado no fato de a segregação do réu ser 

necessária para garantir a ordem pública e a ordem econômica, bem 

como, por ser conveniente para a instrução criminal ou assegurar da 

aplicação da lei penal.

No caso sub examine, não subsistem as hipóteses em que se permite a 

prisão preventiva, posto que a instrução se encerrou e houve pedido, pelo 

Ministério Público, de absolvição sumária. Logo, impõe-se a revogação da 

medida, pois “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, à luz do art. 5º, inciso 

LXVI, da Constituição Federal.

Posto isso, nos termos do artigo 5º, incisos LXV e LXXVIII, da CF, 

REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor JOSENIL MORAES.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do requerente.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, volvam os autos conclusos para prolação da sentença.

Às providências.

Sinop/MT, 18 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 252001 Nr: 19347-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Antonio Correa Braga Filho (OAB/MT nº 16.482), para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 328108 Nr: 8219-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos.

1 - Ciente acerca da juntada aos autos do possível endereço do 

reeducando informado pelo órgão CDL (fl. 27).

2 - Desta forma, redesigno a audiência admonitória antes designada 

nestes autos (fls. 19/19vº) para o dia 21 de novembro, p.f., às 14h45min, 

oportunidade em que serão fixadas as condições para o cumprimento das 

penas restritivas de direito.

3 - Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o reeducando para 

comparecer na solenidade, grafando no bojo do referido mandado, o 

endereço constante à fl. 27.

4 - Havendo o trânsito em julgado da pena de multa, encaminhem-se os 

autos à Contadoria para realização do cálculo atualizado da referida 

reprimenda.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 325520 Nr: 6669-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18677, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Certifico por meio da presente a necessária intimação do Dr. advogado 

Audiney Rodrigues Fernandes (OAB/MT nº 1867) para manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 336715 Nr: 13897-43.2018.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Certifico por meio da presente a necessária intimação da Dra. advogada 

Eurídes Parron Parron (OAB/MT nº 20.719) para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 334642 Nr: 1129-87.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14.783/MT

 7- Ante o exposto acima, em observância ao disposto no artigo 118, §2º 

da LEP, e, ainda, atento ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

designo audiência de justificação para o dia 29 de Outubro de 2018 às 

15h30min, com a finalidade de oportunizar ao reeducando se justificar.8- 

Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e à defesa. 9- Intime-se o 

reeducando, requisitando-o à direção da Penitenciária “FERRUGEM”. 10- 

Sem embargo do que foi deliberado até aqui, oficie-se à direção da Cadeia 

Pública da Comarca de Diamantino-MT, solicitando informações acerca dos 

fatos envolvendo o reeducando MARLON FERREIRA DA SILVA no dia 

16.02.2018, bem como solicitando informações acerca da instauração e 

eventual conclusão de PAD em relação aos fatos envolvendo o 

reeducando naquela unidade prisional, a fim de instruir o presente 

incidente. Cumpra-se com urgência.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 337330 Nr: 14311-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Felipe Tavares dos Santos para 11.12.2018 (terça-feira), às 16:15 

horas, devendo ser intimado pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 

351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público, o 
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advogado dativo (f. 06) e a Defensoria Pública.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 338128 Nr: 14854-44.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505-B/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Roberto Pinto Ribeiro para 11.12.2018 (terça-feira), às 16:45 

horas, devendo ser intimado pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 

351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e o 

advogado constituído (f. 10).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 335540 Nr: 13161-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FERREIRA MORENO - 

OAB:OAB/MT 24.878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nesta data, considerando que não consta nos autos o local em 

que o veículo a ser restituído está localizado, intimo a advogado 

constituído para, em 05 (cinco) dias, informar onde se encontra o bem 

apreendido, bem como do teor da decisão proferida em 09.10.2018 (f. 15).

 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 justificativa apresentada pelo advogado Dener Felipe Felizardo 

e Silva, OAB/MT 21.678, em 10.10.2018 (f. 216), antecipo a audiência de 

inquirição da testemunha policial federal Fabrício Alencar Araripe Lobo 

para 22.10.2018 (segunda-feira), às 15:45 horas.

No mais, observem-se e cumpram-se as disposições da decisão proferida 

em 09.10.2018 (f. 212), sobretudo no tocante à requisição do réu preso e 

intimação da testemunha policial federal.

Considerando o teor da certidão lavrada pela escrivã em 10.10.2018 (f. 

214), determino ao advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, OAB/MT 

21.678, em 05 (cinco) dias, promover a regularização da representação 

processual, devido ao conflito entre as teses defensivas, sob as penas 

da Lei.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 296826 Nr: 6458-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REBECA VITORIA SANTOS FIDELIS, CÉLIA COSTA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:

 Intimação do Dr. Adalton Vital Pereira, OAB/MT 22371/O, advogado da 

empresa RCR Assistencia de Enfermagem Domiciliar Ltda ME, para se 

manifestar no prazo de 05 dias, conforme determinado às fls. 539 e 563.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 331326 Nr: 10332-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR DURREWALD BUENO - 

OAB:24904/O, BENJAMIM JOEL LUCIAN - OAB:24507/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de relaxamento da apreensão do adolescente D. M. R. 

A., formulado em regime de plantão judiciário. O Juízo plantonista deixou 

de analisar o pedido porque a busca e apreensão fora cumprida antes do 

plantão judiciário, afastando-se a competência dos juízes plantonistas (fls. 

19-20). Em 09.07.2018, nos autos de processo de apuração do ato 

infracional n. 4061-22.2013.811.0015 (183075), foi concedida a remissão 

ao adolescente, consequentemente, revogada a medida de internação no 

dia 09.07.2018. Assim, dou por cumprida a finalidade deste feito e 

determino seu arquivamento, com fundamento no art. 46, II da Lei n. 

12.594/12 (Sinase). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se com 

as baixas necessárias.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 212/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS , Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER à servidora EVARNIDES DOS SANTOS, Oficial de 

Justiça, matricula n.º 4131, lotada na Central de Administração,

 15 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 16.12.2010 a 16.12.2015, nos 

termos da Lei Complementar nº 04/90 c/c Lei nº. 8.816/08, para serem 

usufruídas no período de 30 de dezembro de 2018 a 13 de janeiro de 

2019. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça. Várzea Grande, 16 de outubro de 2018.

Jones Gattass Dias

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

 Processo n. º 9460-76.2010.811.0002 – CÓDIGO 250078

 INTIMAÇÃO DO DR. FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO, OAB/MT N.º 2676, 

para que tome ciência que o processo n. º 9460-76.2010.811.0002 – 

CÓDIGO 250078, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca 

de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 160-A, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 09/10/2018.

 Processo n. º 2007/247 – CÓDIGO 109476

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, OAB/MT N.º 

10.657, para que tome ciência que o processo n. º 2007/247 – CÓDIGO 

109476, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 817, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 11/10/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009153-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. G. Q. (ADVOGADO(A))
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K. D. A. S. (AUTOR(A))

L. R. D. A. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do rendimento líquido 

do alimentante, devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 

de cada mês, mediante depósito na conta bancária indicada nos autos em 

nome da genitora do menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). III- No tocante ao 

pedido de guarda, dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 

do CPC, determino a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio 

da requerente e da parte requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 

167 do ECA, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas, sociais e psicológicas para criação e educação da criança. Em 

laudo circunstanciado. Prazo vinte (20) dias. IV– Cite-se o requerido, no 

endereço constante na inicial, intimando-o, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 06/12/2018, às 14:00 

horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. V- Saliento que 

o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência 

e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado 

ao requerido o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 

695, §1º, do CPC/2015). VI- 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/2015. VII- Não havendo a composição ou 

não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000475-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO(A))

LUCIA ANGELA FACIOCHI (REQUERENTE)

V. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

vistos. LÚCIA ANGELA FACIOCHI opôs embargos de declaração em face 

da sentença que decretou o divórcio, fixou alimentos, guarda, direito de 

convivência e partilha dos bens. Irresignada, a embargante argumentou 

haver contradição e omissão em alguns trechos do aresto proferido. 

Ademais, em análise à sentença proferida, este magistrado constatou 

inexatidões materiais a serem corrigidos, além dos apontados pela parte 

requerente. É o relatório. DECIDO. Ad argumentandum, os embargos de 

declaração, tratam-se de pedido feito ao próprio juiz ou tribunal que 

prolatou a decisão, para que se esclareçam obscuridades, eliminar 

contradições, suprir omissões e/ou corrigir erro material nela contidas. O 

cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as 

mesmas hipóteses elencadas no CPC anterior, notadamente os casos em 

que a decisão contém obscuridade ou contradição, ou é omissa sobre 

aspecto litigioso sobre o qual devia ter havido pronunciamento judicial, mas 

inclui também os casos em que se faz necessária a correção de erro 

material, como é o caso dos autos. Em tempo, o juiz pode e deve corrigir 

erros ou inexatidões materiais da sentença, decisão. Não há direito 

adquirido contra o erro material. Esses erros podem ser corrigidos a 

qualquer tempo, ainda que tenha a sentença transitado em julgado. A 

correção do erro material pode fazer-se de ofício. Feito esse escorço 

inicial, conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os 

demais pressupostos recursais. Neste aspecto, mister se faz reconhecer 

que, a rigor, houve erro material. Diante do exposto, retifico a sentença 

prolatada, corrigindo as contradições, omissões e erros encontrados, 

conforme segue: “Vistos. LÚCIA ANGELA FACIOCHI ingressou com a 

presente AÇÃO DE DIVÓRCIO c/c REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA c/c 

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS c/c ALIMENTOS PROVISIONAIS c/c PARTILHA 

DE BENS em face de JOSÉ MOACIR CORREIA. O feito seguiu seu trâmite 

contencioso até que as partes se compuseram (id. 5065962 e 5065964, 

retificado no id. 7357868), definindo o divórcio, valor dos alimentos, 

guarda, direito de visitas e partilha de bens. O Ministério Público 

manifestou-se favorável ao acordo entabulado (id. 9583550). Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise 

dos autos, a ação merece ser julgada procedente, em razão de que a 

pretensão das partes é juridicamente admissível e preserva os interesses 

de todos os envolvidos. Desnecessária a realização de audiência de 

justificação da separação de fato, pois com o advento da EC nº 66/2010, a 

decretação do divórcio não mais exige a separação judicial, passando a 

permitir o divórcio direto sem causa e prazos, conferindo nova redação ao 

art. 226,§ 6º, da Constituição Federal, que passou a dispor: Art. 226. A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelos entendimentos 

acima esposados, importante ressaltar que desnecessária a comprovação 

do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. O pedido é pertinente, tendo em 

vista a transação celebrada pelas partes, preservados, inclusive os 

respectivos interesses. Desta forma, Homologo para que surta, seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada (id. 7357868) e, por 

consequência, resolvo O MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso iII, alínea 

“b” do CPC. Nos termos do acordo, fixo os alimentos em R$ 759,00 

(setecentos e cinquenta e nove reais), valor este referente a mensalidade 

escolar, mais o custeio de todas as atividades extracurriculares e também 

despesas com medicamentos e tratamento odontológico, quando 

necessários. Informaram que a genitora custeará o plano de saúde no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e despesas referentes à 

moradia e vestuário. Pactuaram, ainda, que a guarda da filha será 

exercida pelos genitores de forma compartilhada e residirá, principalmente 

com a genitora de segunda a sexta feira até o horário da entrada na 

escola e o genitor pegará a menor na sexta feira após a aula, na 

instituição de ensino e a levará na residência da genitora às 20:00 horas 

do domingo. Informaram que o genitor poderá, durante a semana, levar e 

buscar a menor as compromissos extracurriculares. Ademais, as partes 

formalizaram acordo quanto ao período de convivência com a menor em 

férias, feriados, e datas comemorativas. Por fim, informaram que os bens 

que cada parte detém a posse não sofrerão interferência um do outro e 

que o imóvel objeto de Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse 

ficará inteiramente com a Requerente, sendo que o Requerente abre mão 

de seu direito à meação no referido bem. Cabe assim, uma ressalva, eis 

que a partilha efetivada entre os interessados, haja vista ausência de 

comprovação de sua propriedade, gerará efeito tão somente entre os 

interessados, por força do artigo 1.245, do Código Civil, que assim 

assevera: “Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o 

registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação e/ou inscrição ao Cartório de 

Registro Civil competente. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se 

Intimem-se Cumpra-se.” Intime-se a parte requerente. Expeça-se o 

necessário para o devido cumprimento da sentença ora retificada. 

Cumpra-se.

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005384-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. P. (REQUERENTE)

M. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

N. D. S. (TESTEMUNHA)

G. R. B. (TESTEMUNHA)

D. T. E. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 VÁRZEA GRANDE, 18 de outubro de 2018. Ofício nº 730/2018 

Referência: Processo código nº 87373 - VOSSO CARTA PRECATÓRIA Nº 

1005384-11.2018.8.11.0002 - NOSSA Espécie: [Intimação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) REQUERENTE: MARIA GONCALINA DA SILVA, 

CARLOS JOAO PRADO REQUERIDO: LUANA DA SILVA MAGALHAES 
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Senhor(a) Gestor(a), Pelo presente, SOLICITO nova data para audiência, 

caso ainda haja interesse no seu cumprimento, no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade com o Art. 393, da CNGC/MT, com antecedência de 

ao menos 60 (sessenta) dias para possibilitar o efetivo cumprimento da 

Carta Precatória, em conformidade com o Art. 394, da CNGC/MT. 

Atenciosamente, Assinado Digitalmente FIDELIS CÂNDIDO FILHO Gestor 

Judiciário Ao(À) SECRETARIA DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM/MT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 63720 Nr: 16-29.2004.811.0002

 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: C.C.P. E outros rep. Por sua mãe HELIEIDE SARDINHA 

COELHO, R.T.M. PEREIRA, REP. POR SUA MÃE TATIANA MAURÍCIO 

NEVES, TATIANA MAURICIO NEVES, RENAN GABRIEL DE SOUZA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:MT 17.613, FLAVIA PETERSEN MORETTI - OAB:7353, JOAO 

CARLOS DA SILVA BASTOS - OAB:2.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº : 309633

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do código de 

processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer tempo a 

autocomposição, Designo audiência de conciliação para o dia 06/12/2012 

às 14:00 horas.

II- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

iii- Notifique-se.

iV- Cumpra-se.

Várzea Grande, 1º de outubro de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436178 Nr: 4759-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSA, MSDA, MJDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça 

(fls. 90), por carta precatória, intimo a parte autora a se manifestar no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436819 Nr: 5044-55.2016.811.0002

 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: MGDQ, MGDS, GNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a fim de possibilitar o cabal cumprimento da r. sentença 

proferida às fls. 73/75, em relação à pensão alimentícia que deverá ser 

depositada na conta da adolescente, necessário que seja informado pela 

parte Autora o valor da pensão alimentícia, juntando o respectivo título, e 

quem é o empregador do Alimentante, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 398930 Nr: 10777-36.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVADM, MMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) TRINTA DIAS, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 5856 Nr: 8852-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:MT 5.482, AURENIR AMARAL - OAB:3527-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:MT 10.657

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 307653 Nr: 3586-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES TAVARES - DECUJUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 351308 Nr: 16806-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDMDJ, REGINA TEODORA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MANOEL DE JESUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de (01)ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004166-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. A. (ADVOGADO(A))

J. M. D. S. (REQUERENTE)

M. C. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004166-45.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

JEFFERSON MARTINS DE SOUZA e MARA CRISTIANE REIS DE SOUZA, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda, direito de convivência e 

pensão (Id. 13338363). O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. Decisão (Id. 13389638), 

determinando que as partes manifestem acerca da guarda compartilhada, 

período de convivência, dividindo de forma mais igualitária possível. 

Manifestação das partes (Id. 13795407), reiterando o pedido de guarda 

unilateral. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela não 

homologação do acordo, tecendo considerações a respeito da guarda 

compartilhada (Id. 14058901). Petitório das partes (Id. 14163514), 

esclarecendo que é desejo de ambos a guarda unilateral, devido à 

profissão do genitor, exercendo a função de montador de acessórios e 

vendedor. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, com a 

guarda compartilhada, os genitores são responsáveis, conjuntamente, 

com os cuidados dos filhos. Não raro, a jornada de trabalho, distância 

entre as moradias, horário das atividades escolares ou atividade 

extracurriculares, dentre outros, impedem que a convivência se dê 

também durante a semana, o que não significa, em todos os casos, que 

não há consenso entre os pais para que tais ocorram, em sendo possível. 

A regra é que os pais desejem o melhor para seus filhos, e, o acordo, 

sugere que as partes têm intenção de observar o melhor interesse da 

criança. Enfim, até a maioridade dos filhos, as cláusulas podem ser 

modificadas, havendo interesse nesse sentido. 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. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses dos filhos menores de idade, de 

rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado 

entre os requerentes nos termos do relatório supra e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do 

casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isento 

de custas processuais (Id. 13389638). Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 10, I, do 

CC/2002), anotando-se que não há bens a partilhar. A autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja MARA CRISTIANE REIS (Id. 13984244). 

Lavre-se termo de guarda em favor da genitora. Em seguida, arquive-se 

com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 315158 Nr: 11454-37.2013.811.0002

 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: WODC, RODC, WANESSA LISBOA OCTAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN FARIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB - FACULDADES 

INTEGRADAS DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 1.695, CC/2002, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos definitivos em um salário mínimo, 50% para cada 

filho.O pagamento da pensão deverá ser feito até o dia 10 de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária da genitora dos infantes, indicada às 

fls. 49.Os alimentos fixados retroagem à citação, como dispõe o artigo 13, 

§ 2º, da Lei nº. 5.478/68. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), em virtude do disposto no art. 82 e parágrafos do CPC.P. R. 

I.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 2 de Outubro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444780 Nr: 9281-35.2016.811.0002

 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: LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRC, PFB, CRCJ, CAC, CEC, MRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:OAB-MT 21407, VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA - 

OAB:17173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ROBERTO CAPARROS JUNIOR, 

Cpf: 84325933115, Rg: NADA CONSTA, Filiação: S/qualificação., 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ALBERTO 

CAPARRÓS, Cpf: 69587647149, Rg: 1190914-5, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido CARLOS EDUARDO CAPARRÓS, Cpf: 

01116388103, Rg: 1652292-3, 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: 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. 76).Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 03 de Outubro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389760 Nr: 5207-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITTA SUZANY ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR DA SILVA, Cpf: 00321645138, 

brasileiro(a), solteiro(a), funcionário da copacel. 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: HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as 

partes, constante das fls.65/66 exceto no tocante a destinação do bem à 

filha do ex-casal, eis que a medida é ato formal, deve ser adotada por 

escritura pública e configura-se adiantamento da legítima. Assim, 

homologo o acordo no tocante aos alimentos, guarda compartilhada e a 

partilha de bens, considerando que cada uma das quitinetes caberá a 

cada uma das partes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.A pretensão de reconhecimento da 

união estável, desnecessária à homologação, pode ser objeto de nova 

ação, caso assim concluam as partes.P. R. I. Custas pelo requerido.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 21 de Agosto de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 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, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001528-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. B. (REQUERENTE)

A. A. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. S. (REQUERIDO)

V. S. J. (ADVOGADO(A))

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. 1001528-39.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 18 

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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006717-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

ALZITA SALES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

ALICE SALES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006717-32.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico a tempestividade da 

Contestação juntada. Outrossim, considerando a informação de 

suspensão das perícias de interdição, impulsiono estes autos à parte 

autora para manifestar pelo que entender de direito em 15(quinze) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1005698-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (AUTOR(A))

A. C. D. A. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (RÉU)

L. D. P. A. (ADVOGADO(A))

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. 1005698-54.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes à parte autora para, querendo, no 

prazo de 15(quinze) dias, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1004633-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. Z. (AUTOR(A))

V. O. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (ADVOGADO(A))

B. K. U. (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. 1004633-24.2018.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada. Outrossim, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 18 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001851-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. A. (ADVOGADO(A))

J. A. D. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. F. S. (ADVOGADO(A))

G. D. S. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 100.2016.8.11.0002 Certidão de 

Impulsionamento Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento 
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nº 56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme petição da parte requerida (ID: 150721210) de 

30/8/2018, impulsiono estes autos a parte autora. Várzea Grande/MT, 18 

de outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003707-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL POLO DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN JACKSON COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WADENEI JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ALMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

CLAUDECIR POLO DA SILVA (HERDEIRO)

ADEMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

ALTAIR JOSE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JADIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

WALDENIR POLO DA SILVA (HERDEIRO)

VALMIR JOSE DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1003707-43.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por ora, a AJG. Nomeio 

inventariante a Sra. Izabel Polo da Silva, independentemente da lavratura 

de termo de qualquer espécie. Todos os herdeiros são maiores e 

capazes, de modo que é possível o prosseguimento do feito na forma de 

arrolamento sumário. Deve a Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 

659 e seguintes do CPC: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 

aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se 

processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da 

lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao 

juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos 

dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - 

atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. 

Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se 

procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 

662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de 

bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá 

a avaliação dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao 

inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 

aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou 

o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que 

oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em 

audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano 

todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal. Em seguida, remeta-se o feito à Procuradoria do 

Estado, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Diligencie-se 

a inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 

Em seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de 

Julho de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310301 Nr: 6343-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDL, CLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA CASTILHO - 

OAB:19342E, ronan jackson costa - OAB:4871, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULINHA DA SILVA LARA, Cpf: 

69641277120, Rg: 1188147, brasileiro(a), solteiro(a). 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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que 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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110118 Nr: 5564-30.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ABADIA PEREIRA DE 

SOUZA AGUIAR - OAB:OAB/MT 2906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCONDES RAI NOVACKI - 

OAB:OAB/MT 8571

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE APARECIDA MORAIS SANTOS, 

Cpf: 01982502150, Rg: 1.872.513-9, Filiação: Edvirges Maria Ribeiro de 

Morais, brasileiro(a), solteiro(a). 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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 
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para que manifeste o que 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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416977 Nr: 20450-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSC, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOZIELE MARIA DA SILVA, Cpf: 

01565474147, Rg: 1691003-6, Filiação: João Paulino da Silva e Julia Maria 

da Silva, data de nascimento: 23/03/1985, brasileiro(a), natural de 

V.grande-MT, solteiro(a), promotora de vendas./auxiliar de obras, Telefone 

65-9211-4965. 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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que 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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380563 Nr: 27151-64.2014.811.0002

 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: FCS, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, SIDINEI DOS SANTOS NUNES - OAB:11252/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECINA CAMPOS DA SILVA, Cpf: 

92769837168, Rg: 13830260, Filiação: Maria Campos Brasil e Gonsalo 

Claro da Silva, data de nascimento: 18/04/1981, brasileiro(a), solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 65.9281-4146. 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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que 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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404409 Nr: 13565-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMD, GMD, RSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATA SILVA DE MAGALHAES, Cpf: 

01242472100, Rg: 169.9059.5, Filiação: Lza Pereira da Silva, data de 

nascimento: 01/01/1986, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

convivente, do lar, Telefone 65.92022726. 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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

para que manifeste o que 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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341271 Nr: 8922-56.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORDALINA TEIXEIRA G.DA 

CUNHA - OAB:17508-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO AREDES RODRIGUES, Cpf: 

53566181153, Rg: 710978, Filiação: S/qualificação, data de nascimento: 

23/07/1971, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a), empresário. 

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 

(cinco) dias , sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto dar prosseguimento a lide, bem como juntar nos autos o termo do 

aventado e/ou a anuência da requerida. .

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332228 Nr: 960-79.2014.811.0002

 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: EMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, JOHNY GOMES 

GARCIA DE SOUZA - ESTAGIÁRIO - OAB:OAB/MT 18528-E, Kamylla 

Brenda Alves da Silva - Estagiária - OAB:19847-E, RONAN JACKSON 

COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON MARQUES DE LIMA, Cpf: 

02578097160, Rg: 189562-0, Filiação: Edvar Marques de Lima e Eudenir 

Ramos da Silva, data de nascimento: 16/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, ajudante de gesseiro, Telefone 9241-3269- sogra. 
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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,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

dar prosseguimento a lide, .

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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 230983 Nr: 11053-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO TEÓPILO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJOS - OSMAR HORÁCIO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

para comparecer na Secretaria da 3.ª Vara de Família e Sucessões, para 

retirar o Formal de Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 342495 Nr: 9908-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:OABMT8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO: Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Às 

providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CATARINO CENO DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte exequente para, querendo, 

manifestar no prazo de cinco (05) dias acerca da petição ID n. 13993366 

de 04/07/2018.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005866-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PETROVITHI (REQUERENTE)

BEATRIZ BARBOSA PEROZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 13557513 

de 08/06/2018 e ID n. 13370728 de 24/05/2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007472-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON LUIZ FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007472-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: NORTON LUIZ FERREIRA 

Vistos... Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para pagamento 

do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no prazo de 

quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, 

ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005519-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005519-23.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP EXECUTADO: 

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos... Intime-se a parte 

autora para impugnar a contestação da (Id. 14586503). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007515-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 1007515-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Aguarde os 

autos em Cartório para apresentação de contestação. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007878-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PATRICK ALMEIDA MELO (AUTOR(A))

ALESSANDRA APARECIDA LIMA DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCAS FAUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIA INES MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA FLAVIA MALUF DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIENE DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANDREIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUCIENE BATISTA DOS PRAZERES SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

LUZIA DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

BENEDITA RAMIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 510 de 569



MARA ALVES SALDANHA (AUTOR(A))

BEATRIZ REGINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARCIA DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

BRUNA FERNANDA DA ROCHA PINHO (AUTOR(A))

BRENDA RAYARA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

IVANIR TEREZINHA TEIXEIRA (AUTOR(A))

SILMARA FELIX CAMPOS (AUTOR(A))

RONIELLY DE ARRUDA PIRES NUNES (AUTOR(A))

FRANNCYELLY SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RONI CREY MARQUES DE MORAIS (AUTOR(A))

JEISSIANE THAYS DE AMORIM (AUTOR(A))

SONIA FERREIRA DOMINGOS ROMERA (AUTOR(A))

SILVANY HELOZIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOSCILAYNE ALVES (AUTOR(A))

VALDIRENE DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

ADNA FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

THAIS GLORIA OLIVEIRA VIANA (AUTOR(A))

TALITA ESTEFANI BATISTA DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR(A))

ADRIANA SILVA BARROS (AUTOR(A))

WILTON JOSE ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

ADRIANA PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

VERONICA ALVES DUARTE (AUTOR(A))

KATIANE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

JULIANA PRISCILA RODRIGUES (AUTOR(A))

LIRIAN PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

AECIO BOMDESPACHO FRANCISCO DA COSTA (AUTOR(A))

LUANA PINTO BARBOSA (AUTOR(A))

ALAIDE LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA JUSTINIANO (AUTOR(A))

MARILUCE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

EDNA APARECIDA DE JESUS LEITE (AUTOR(A))

DIANA BATISTA DE SOUZA AMORIM (AUTOR(A))

MARIANA AMARA ESTEVAO DA SILVA (AUTOR(A))

MARLENE ALVES (AUTOR(A))

MARILUCIA NOVAIS SENA (AUTOR(A))

EVANIL CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MICHELLI PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

MAURISAN OSEIAS RICARDE DE MELO (AUTOR(A))

MIRIAN DE ARRUDA CRUZ (AUTOR(A))

MIRIAN AMANCIA RODRIGUES (AUTOR(A))

PATRICIA HELENA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

FERNANDA BEATRIZ DE AMORIM (AUTOR(A))

FLAVIA DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

RAFAELA DAMASCENO DE CARVALHO (AUTOR(A))

PAULO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

RENATA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

RENATA CRISTINA PINTO (AUTOR(A))

MARCILENE FERREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CALITHA THAIANE DA CRUZ ANDRADE (AUTOR(A))

MARCOLINA IMACULADA DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA AMARA ESTEVAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA DE ARRUDA LIMA (AUTOR(A))

CARINA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLORIMAIRA DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR (AUTOR(A))

CRISTIANE MARIA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

MARIA ILDIANE LEITE SILVA (AUTOR(A))

DAIANE CARDOSO GOIS (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARIA JANUARIA DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

DAIANE MORALES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007878-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADNA FERNANDES DOS SANTOS, ADRIANA PEREIRA 

CAMPOS, ADRIANA SILVA BARROS, AECIO BOMDESPACHO FRANCISCO 

DA COSTA, ALAIDE LIMA DE OLIVEIRA, ALESSANDRA APARECIDA LIMA 

DE ARRUDA, ALEX PATRICK ALMEIDA MELO, ANA FLAVIA MALUF DA 

SILVA, ANDREIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA, BEATRIZ REGINA DO 

NASCIMENTO, BENEDITA RAMIRA DA SILVA, BRENDA RAYARA 

RODRIGUES DA SILVA, BRUNA FERNANDA DA ROCHA PINHO, CALITHA 

THAIANE DA CRUZ ANDRADE, CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, CARINA 

PEREIRA DOS SANTOS, CARMEM LUCIA DE ARRUDA LIMA, CLORIMAIRA 

DE ARRUDA SANTOS, CRISTIANE MARIA DE ASSUNCAO, DAIANE 

CARDOSO GOIS, DAIANE MORALES SOUZA, DIANA BATISTA DE SOUZA 

AMORIM, EDNA APARECIDA DE JESUS LEITE, EVANIL CONCEICAO DE 

CAMPOS, FERNANDA BEATRIZ DE AMORIM, FLAVIA DE ARRUDA COSTA, 

FRANNCYELLY SOARES DE OLIVEIRA, IVANIR TEREZINHA TEIXEIRA, 

JEISSIANE THAYS DE AMORIM, JOSCILAYNE ALVES, JULIANA PRISCILA 

RODRIGUES, KATIANE DE MAGALHAES, LIRIAN PAULA FERREIRA, 

LUANA PINTO BARBOSA, LUCAS FAUSTINO DA SILVA, LUCIA INES 

MARIA DA SILVA, LUCIENE DOS SANTOS OLIVEIRA, LUCIENE BATISTA 

DOS PRAZERES SOUZA AMORIM, LUZIA DOS SANTOS PINHO, MARA 

ALVES SALDANHA, MARCIA DA SILVA GOMES, MARCILENE FERREIRA 

DE CAMPOS, MARCOLINA IMACULADA DA SILVA, MARIA AMARA 

ESTEVAO DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA ALMEIDA SALVADOR, MARIA 

DO CARMO DE CAMPOS, MARIA ILDIANE LEITE SILVA, MARIA JANUARIA 

DA SILVA LEITE, MARIA JUSTINIANO, MARIANA AMARA ESTEVAO DA 

SILVA, MARILUCE NUNES DA SILVA, MARILUCIA NOVAIS SENA, 

MARLENE ALVES, MAURISAN OSEIAS RICARDE DE MELO, MICHELLI 

PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS, MIRIAN AMANCIA RODRIGUES, MIRIAN 

DE ARRUDA CRUZ, PATRICIA HELENA DE ALMEIDA, PAULO MANOEL DE 

ALMEIDA, RAFAELA DAMASCENO DE CARVALHO, RENATA CRISTINA 

PINTO, RENATA NEVES DA SILVA, RONI CREY MARQUES DE MORAIS, 

RONIELLY DE ARRUDA PIRES NUNES, SILMARA FELIX CAMPOS, 

SILVANY HELOZIA DE ARRUDA, SONIA FERREIRA DOMINGOS ROMERA, 

TALITA ESTEFANI BATISTA DE OLIVEIRA MORAIS, THAIS GLORIA 

OLIVEIRA VIANA, VALDIRENE DE SOUZA CHAVES, VERONICA ALVES 

DUARTE, WILTON JOSE ROSA DE SOUZA RÉU: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos... Cumpra-se decisão de (ID. nº 15252637). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005535-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte autora não se manifestou. Impulsiono estes autos 

para intimar as partes sobre as provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005535-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte autora não se manifestou. Impulsiono estes autos 

para intimar as partes sobre as provas que pretendem produzir

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1034570-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

GILBERTO MARTINS (REQUERENTE)

RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1034570-93.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILBERTO MARTINS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos... Por tratar-se de Liquidação de Sentença pelo 

procedimento ordinário (CPC, art. 509, II, e 511), e 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 30/01/2018, às 

17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Intime-se a parte requerida na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculada, para, querendo, apresentar, contestação no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 511). Deve ainda o réu, comparecer a à audiência 

de conciliação e/ou mediação, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005541-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005541-52.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: J C Z DE MACEDO & 

CIA LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos... 

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 239487 Nr: 903-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ANTONIO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS ANJOS FILHO, LEIDINEA 

VENCESLAU VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para retirar a carta 

precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 286955 Nr: 6224-48.2012.811.0002

 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: MC REFRIGERAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.J. INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODERBRECHT S.A, UHE TELES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, Bruno Freire e Silva - OAB:OAB-SP 200.391, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 14.485, DANIEL DE 

ANDRADE VIEIRA - OAB:, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Processo 6224-48/2012 Código 286955

Vistos...

Diga a empresa real sobre a possibilidade de realização de pericia a ser 

custeada pelo estado.

Em aceitando proceda-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 404612 Nr: 13712-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CALDAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNO - 

OAB:198088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUDIESPINELA - 

OAB:198153, MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNO - 

OAB:198088

 Vistos ...

 A parte autora para o respectivo depósito dos honorários periciais no 

prazo máximo de 30 dias, sob pena de preclusão da prova;

 I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 337581 Nr: 5874-89.2014.811.0002

 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: ALDEMIR FRANCISCO KOLLING, MARIA APARECIDA 

KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC IMOVEIS LTDA, JOSE PAULO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT

 Processo 5874-89.2014 Código 337581

Vistos...

Defiro o pedido pleiteado às fls;138.

Proceda-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224145 Nr: 4314-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIENE ARCANJO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer o numero 

correto do banco a ser expedido o alvará
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 237580 Nr: 17355-25.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILTON GONZAGA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSO FORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTANA VITORIANO - 

OAB:OAB/MT20.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Processo 17355-25.2009 Código 237580

Vistos...

Esclareça o credor se já recebeu seu credito para fins de arquivamento 

do feito.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339946 Nr: 7918-81.2014.811.0002

 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: CRISTIANE CAETANO DE CASTRO, MARCELO DA 

COSTA CASTRO, WANDERSON DA COSTA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME, 

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME, JOSE FERREIRA DA SILVA, 

LOTÁRIO SCHWAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT, JOSÉ FERREIRA DA SILVA - OAB:8191/MT, Marcos 

Douglas Wanderley Taques da Silva - OAB:16583/O, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:MT 4978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO - 

OAB:16.728-E

 Processo 7918-81/2014 Código 339946

Vistos...

O rito é ordinário e deve ser observado as questões processuais ao rito.

Primeiro proceda-se a inclusão dos requeridos ali nomeados e de seus 

cônjuges e sua consequente citação.

Após, com a citação e contestação de-se vistas ao autor.

Relativamente a custa cartorária esta e dirimida pela diretoria do forum 

visto ser o corregedor a tanto.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348321 Nr: 14504-37.2014.811.0002

 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: SIMONE ACACIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo 14504-37/2014 Código 348321

Vistos...

Em face de que já havia sido pondo fim ao processo com respeitável 

sentença condenatória, inviável a homologação de acordo a respeito do 

litigio visto que já foi resolvido por este juízo.

 Assim, ao autor para a execução da sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327212 Nr: 23535-18.2013.811.0002

 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: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para retirar a carta 

precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 286913 Nr: 6185-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE SOUZA CANAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIOTO DE TAL, MAURO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuliano Bertucini - OAB:5269

 Processo número 286913

Vistos ...

Para colheita da prova oral, designo audiência de instrução para o dia 

12/02/2019, as 16:00 hs,, incluvve , para oitiva das partes, que desde já 

determino de ofício.

 Já havendo rol nos autos, atente-se o advogado para providenciar o 

comparecimento de suas testemunhas na forma do artigo 455 do CPC.

 I.C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 54904 Nr: 1096-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTER FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660/mt, Gláucia Águeda da Silva Magalhães - OAB:13652, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:MT 14.676

 Processo 1096-62/2003 Código 54904

Vistos...

Defiro o pedido de fls;211.

Penhore-se como requer, expedindo- se o necessário.

Intime-se para conhecimento e eventual oposição.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325041 Nr: 21429-83.2013.811.0002

 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: MARGARETE PADILHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XX INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, FABIANA 

FERNANDEZ - OAB:130.561, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo 21429-83.2013 Código 325041

Vistos...

Cumpra-se o despacho de fls;341.

Subam-se os autos.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425262 Nr: 24765-27.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:OAB/MT 5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 24765-27/2015. (Cód. 425262)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA ABTECIPADA proposta por MARIA PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Informa o devedor às fls. 85 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 87/91 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. 87/91, 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, 16 DE OUTUBRO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445922 Nr: 9903-17.2016.811.0002

 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: MATHEUS JUNIOR RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415377 Nr: 19524-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE WELLINGTON MOREIRA SPINDOLA, LEILIANE 

PEDROSA SPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORREA DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nájila Priscila Farchat - 

OAB:6770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388229 Nr: 4233-32.2015.811.0002

 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: KELVIN NERIS DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

- OAB:MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 378083 Nr: 25365-82.2014.811.0002

 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: GRACIELI PEREIRA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 284053 Nr: 3026-03.2012.811.0002

 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: CLEUZA MARIA MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉM PARAÍBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 276753 Nr: 20242-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONALDO DRESCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DE FATIMA WOLLENHAUPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741/MT, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 9833A, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 90632 Nr: 479-97.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FULINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva e outro - 

OAB:6602-MT, LUCIMAR APARECIDA KARASIAK/CURADORA - 

OAB:OAB/MT 6448, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:MT 5.705, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:OAB-MT 6571, TEREZINHA 

JESUS DA ROSA MILANI - OAB:2.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415259 Nr: 19464-02.2015.811.0002

 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: VANILZA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395884 Nr: 9077-25.2015.811.0002

 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: WELSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 344732 Nr: 11706-06.2014.811.0002

 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: JOSUE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307134 Nr: 2982-47.2013.811.0002

 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: JOEL NUNES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 302294 Nr: 23117-17.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINE NOGUEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 107846 Nr: 3830-44.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE AFIRMATIVO - INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ, CECILIO FRANCISCO DAS NEVES 

PINTO, WILSON LUIZ UBIALLI, MARIA EDIMEIA AMBROSIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956, RENATO MOURA DUETI SILVA - OAB:21142/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON L. BERNARDINELLI 

- OAB:10.668

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312334 Nr: 8419-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAMILA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI AUTOMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE DOS SANTOS ROSA - 

OAB:16456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da distribuição da carta precatoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 293496 Nr: 13478-72.2012.811.0002

 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: RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GONÇALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da distribuição da carta precatoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413354 Nr: 18548-65.2015.811.0002

 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: ELIENE GARCIA JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 
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DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida , para contrarrazoar 

o recurso de apeleção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408065 Nr: 15633-43.2015.811.0002

 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: WEMERSON DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida , para contrarrazoar 

o recurso de apeleção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395279 Nr: 8621-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida , para contrarrazoar 

o recurso de apeleção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419757 Nr: 21871-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para manifestar a 

respeito da proposta de honorário do perito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002570-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA PRESTUPA (AUTOR(A))

EDINALDO CAIO SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002570-26.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KELLY CRISTINA PRESTUPA, EDINALDO CAIO SOUSA RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos... Determino a intimação da parte 

autora para impulsionar o feito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Determino a intimação do Sr. perito, 

para que no prazo de quinze dias, esclareça os pontos indicados pela 

Seguradora à Id. nº 15823735. Feito isso, digam as partes no prazo 

comum de cinco dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007395-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007395-47.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Determino a intimação das partes, para que no prazo comum 

de quinze dias, indiquem as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007809-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

CLEMENTINA DE SOUZA TAKAYAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007809-45.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEMENTINA DE SOUZA TAKAYAMA RÉU: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos... Determino a intimação das partes, para 

que no prazo comum de quinze dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006120-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006120-63.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNA CRISTINA DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos... Determino a intimação das partes, para que no 

prazo comum de quinze dias, indiquem as provas que pretendem produzir. 
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Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000329-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(A))

JOICIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000329-79.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOICIMARA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos... Por 

verificar tratar-se de Ação de Produção Antecipada de Prova, elencada 

nos artigos 381 a 383 do CPC, onde o juiz não se pronuncia quanto a 

ocorrência ou inocorrência de fatos, nem sobre consequências jurídicas, 

(CPC, art. 382, § 2º), tampouco é admitida defesa ou recurso, salvo contra 

decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada, o que não 

é o caso dos autos, não conheço as contestações apresentadas à Id. nº 

12283223 e 13097421, pela ausência de litígio. No impulso, determino a 

intimação do autor, para que no prazo de cinco dias, fale se está satisfeito 

com os documentos apresentados, e se não, que indique quais estão 

faltando. Indicados os documentos pelo autor, intime-se os réus para que 

providenciem sua apresentação em juízo em cinco dias. Após, conclusos 

para homologação dos documentos e arquivamento dos autos (CPC, art. 

383). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JUNIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005879-89.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEITON JUNIO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, arguiu a ré 

matéria preliminar e prejudicial. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No 

tocante à substituição da seguradora ré pela Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal alteração subjetiva, que 

venho aplicando nos casos da mesma natureza, tem por fim aplicar o 

previsto em normatização da Fenaseg, bem como, facilitar a análise e 

pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que não gera qualquer 

prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. Diante disso, 

DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o cartório promova as 

devidas alterações no polo passivo, retificando-se a capa dos autos e os 

dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por 

entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. No mais, não havendo 

matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as 

partes devidamente representadas e encontrando interesse processual 

latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução. 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)  te lefone 36417100,  ce lu lar  81170025,  e-mai l 

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 

de 05 (cinco) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004531-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004531-70.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Por verificar que a ausência do 

autor na respectiva perícia, determino a intimação do Sr. Perito, para que 

indique nova data para a realização da perícia. Fica o advogado da parte 

autora responsável em comunicar seu cliente sobre o dia, data e hora da 

perícia, sob pena de aplicação do art. 485, III do CPC. Deve ainda o autor, 

nos termos do art. 77, V do CPC, providenciar a juntada de comprovante 

de endereço atualizado no nome da parte. Juntado o laudo, digam as 

partes no prazo comum de quinze dias, e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007715-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO BESERRA LISBOA (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007715-97.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

IVANDRO BESERRA LISBOA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº 

1007715-97.2017.8.11.0002. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO S E N T E N Ç A 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTE ATO ILÍCITO proposta por IVANDRO BESERRA LISBOA, 

devidamente qualificado nos autos, em desfavor de AZUL LINHAS 

AEREAS que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega o 

Requerente que realizou a compra realizou a compra de um Bilhete do 

trecho Manaus/Campinas vôo 2458, que partiria no dia 21.09.2017 às 

01h35min com chegada no aeroporto de Viracopos/Campinas às 
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06h15min. Às 08h40min faria uma Conexão no vôo 2516 para Recife e 

chegaria às 11h50min e, às 13h22min faria outra Conexão no vôo 6980 

para Campina Grande e chegaria ao seu destino às 14h10min. Ressalta o 

requerente, que os horários de compra/embarque/conexões dos bilhetes, 

foi para acompanhar sua mãe, que é idosa (85 anos de idade). Completa 

dizendo, que sua passagem e as de sua mãe, teriam o mesmo destino e 

trajeto, possibilitando que viajassem juntos. No entanto, por motivos 

alheios ao conhecimento do requerente, ao chegar em Manaus para 

embarcar no voo 2458 trecho Manaus/Campinas, com saída 21.09.2017 às 

01:35 horas, com previsão de chegada em Viracopos/Campinas Às 06:15 

horas, ficou aguardando por mais de quatro horas, quando soube pela Cia 

que seu voo havia sido cancelado (Id. nº 10248400 - Pág. 2), e que 

somente embarcaria do dia 24.09.2017. Em virtude do problema ocorrido, a 

mãe do requerente viajou sozinha, sem qualquer auxilio ou qualquer 

orientação. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no patamar de R$ 20.000,00. Junta procuração e 

documentos. Contestação juntada à Id. nº 11709646, onde requer a 

improcedência do pedido, pela ausência de danos causados. Relata que o 

cancelamento do voo da parte autora ocorreu Conforme o Autor relata na 

exordial, o voo AD2458 sofreu cancelamento por motivos de extrema 

necessidade de manutenção absolutamente urgente, inevitável e 

imprevisível da aeronave, gerando o necessário cancelamento do voo. 

Assim, afirma que tal alteração não partiu da vontade da parte requerida e 

sim por conta de evento imprevisível e invencível, o que caracteriza a 

ocorrência de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força 

maior. Ademais, salienta que foi disponibilizado outro voo para o 

requerente, que chegaram ao destino final, o que entende não ter agido 

com culpa ou descaso, além do que a responsabilidade pelo controle do 

tráfego aéreo é feito pela União. Entende que o autor não comprovou os 

danos supostamente sofridos e também inexiste responsabilidade da 

empresa, ao que requer a improcedência dos pedidos. Junta procuração e 

substabelecimentos. Da contestação manifestou-se a autora à Id. nº 

11758511. Intimadas as partes para indicarem as provas pretendidas, 

ambas optaram pelo julgamento antecipado, vindo-me os autos conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, 

tenho que o feito comporta julgamento antecipado, pois, não obstante se 

tratar de questão de fato e de direito, não vislumbro necessidade de 

produção de provas em audiência, segundo autoriza o art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. DOS FATOS DANOSOS E DA CULPA Da análise 

dos autos observo que o requerente que realizou a compra de um Bilhete 

do trecho Manaus/Campinas vôo 2458, que partiria no dia 21.09.2017 às 

01h35min com chegada no aeroporto de Viracopos/Campinas às 

06h15min. Às 08h40min faria uma Conexão no vôo 2516 para Recife e 

chegaria às 11h50min e, às 13h22min faria outra Conexão no vôo 6980 

para Campina Grande e chegaria ao seu destino às 14h10min, conforme 

se observa dos documentos de Ids. 10248394 - Pág. 1, 10248400 - Pág. 1, 

10248405 - Pág. 1, aliado ao fato de que o próprio requerido confirma em 

sua contestação ter ocorrido o cancelamento do referido voo. As 

alegações da ré não me parecem ser suficientes para afastar sua 

responsabilidade pelo evento danoso a que a autora foi submetida. 

Entendo que mesmo pequeno, o dano é inerente à própria atividade da ré 

de ter cancelado o voo, situação que gerou a realocação do requerente, 

com uma longa espera, elementos que, per si, deixam claro o dano sofrido, 

inclusive por não ter conseguido acompanhar sua mãe de 85 anos de 

idade, tese defendida na contestação que entendo ser no mínimo 

descabida, para não se dizer temerária ou desrespeitosa. Com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor a jurisprudência passou a considerar 

sua aplicação em detrimento da Convenção de Montreal, considerando 

tratar-se de relação de consumo em sua essência. E nesse sentido, faço 

questão de citar o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO 

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE 

AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC E NÃO DA 

CONVENÇÃO DE MONTREAL - ATRASO DE VOO - RESPONSABILIDADE 

DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - CRITÉRIO DE 

RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 

NOVAS PASSAGENS - PREJUÍZO EVIDENCIADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A relação representada 

pela aquisição de bilhete aéreo é de consumo e, portanto, regida pelo CDC, 

e não pela Convenção de Montreal. Constatados vícios ou defeitos no 

serviço fornecido, é evidente a responsabilidade do prestador, 

independentemente de culpa. O fornecedor responde objetivamente e tem 

de indenizar pelo abalo moral causado, que em atraso de voo é in re ipsa, 

e o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos prejuízos e à 

capacidade econômica das partes. O quantum da indenização por dano 

moral tem de ser razoável e justo para ambas as partes, cumprir o caráter 

punitivo e não causar enriquecimento injustificado. Comprovados os danos 

materiais, devem ser ressarcidos. (AgR 66169/2015, DES. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, 6ª CÂMARA CÍVEL, j. 27/05/2015, DJE 1º/06/2015). 

Outrossim, sendo a atividade da ré de meio e fim e aplicando-se as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve zelar pela 

prestação de serviços na forma contratada, dispondo de meios a afastar 

qualquer possibilidade de dano a seus passageiros. Ou seja, ocorrendo 

atraso ou cancelamento de vôo, não basta a empresa envidar esforços 

para minorar a situação, uma vez que o prejuízo já ocorreu, sendo o dano, 

inclusive, presumido, por também se tratar de responsabilidade objetiva. 

Relativamente à alegação de que os fatos ocorreram por alteração na 

malha aérea, a ré não trouxe aos autos prova alguma quanto ao alegado, 

além do que, conforme citei, desempenhando de responsabilidade objetiva, 

não se desincumbindo em mostrar os excludentes. Logo, não tenho 

dúvidas quanto ao dano e culpa da ré pelos eventos narrados na inicial, e 

ao contrário do alegado, ao que concluo, não envidou todos os esforços 

para minimizar os percalços causados aos autores, trazendo-lhes ainda 

mais problemas do que apenas a realocação em outro voo, o que 

evidencia, também o nexo de causalidade. DOS DANOS MORAIS 

Demonstrada a culpa da ré pelo evento não há como afastar o dano moral 

sofrido pelo autor. O dano moral é inerente ao próprio atraso, além dos 

transtornos que lhe foram causados, tais como irritação, dificuldade de 

alimentar-se – sendo criança pequena, o que, inclusive, conforme consta 

na inicial, não havia local para a criança descansar. Por outro lado, tenho 

que o valor pleiteado na inicial é elevado, na ordem de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), pois mesmo sopesando o grau de culpa da ré, representaria, a 

meu ver, enriquecimento sem causa. Assim não me havendo nada mais a 

aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da ré, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para o fim de CONDENAR a ré a proceder à 

reparação do dano moral em favor da autora que fixo em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Para fins de cumprimento da sentença 

quanto aos danos materiais, os valores deverão ser atualizados com juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo 

desembolso. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza 

contratual. Deverá a ré recolher as custas processuais com base na 

condenação, devendo emitir guia do site do TJMT, sob pena de anotação à 

margem da distribuição e poder ser movida Execução Fiscal. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. 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: 1004585-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SOUZA COSTA (ADVOGADO(A))

IGOR CAMPOS LEITE (AUTOR(A))

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004585-36.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos verifica-se que o autor é qualificado como 

absolutamente incapaz e diante de sua incapacidade, está sendo 

representado por sua genitora, contudo da análise dos documentos do 

autor verifica-se que este é maior de idade, pois nascido de 18/01/1994. 

Ademais, não foi juntado aos autos qualquer documento que demonstre a 

alegada incapacidade, nem o termo de curatela, documento essencial para 

a prova da interdição e representação do interditado, portanto, necessária 
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a regularização da representação processual, nos termos do artigo 71 do 

Código de Processo Civil. Ainda, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos da exordial elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou os endereços eletrônicos das partes. Desse 

modo, determino que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, para regularizar a representação processual e informar o endereço 

eletrônico das partes, sob pena de indeferimento da exordial (art.321, 

paragrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 1º 

de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000341-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL 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 ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1000341-64.2016.8.11.0002 Valor da causa: $1,830.57 ESPÉCIE: 

[DUPLICATA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: EXPRESSO SAO 

LUIZ LTDA Endereço: RUA DOS FERROVIÁRIOS, 01, ESPLANADA DO 

ANICUNS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74433-090 POLO PASSIVO: Nome: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

Endereço: AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, 3000, - DE 1977/1978 A 

2103/2104, COHAB CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS DILIGENCIAS NO PRAZO DE CINCO 

DIAS. VÁRZEA GRANDE, 18 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001282-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCY PANIAGO DA SILVA PIMENTEL (AUTOR(A))

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES PANIAGO DA SILVA PIMENTEL (RÉU)

SILKELY NATALY DE OLIVEIRA PIMENTEL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL 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 ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1001282-14.2016.8.11.0002 Valor da causa: $3,000.00 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS]->DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO 

COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: LAERCY PANIAGO DA SILVA 

PIMENTEL Endereço: RUA FRANCISCO MARIANO DE DEUS, s/n, (RES S 

GONÇALO), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-630 POLO 

PASSIVO: Nome: SILKELY NATALY DE OLIVEIRA PIMENTEL Endereço: 

RUA NORONHA DOS SANTOS, (LOT STA FÉ), IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-660 Nome: ELVES PANIAGO DA SILVA 

PIMENTEL Endereço: RUA NORONHA DOS SANTOS, 16, (LOT STA FÉ), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-660 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE ID. 4741869, NO PRAZO DE CINCO DIAS. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1005374-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

GEVERSON ADRIANO DOMINGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005374-98.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): GEVERSON ADRIANO DOMINGUES RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Visto. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Restituição de Valores proposta por GEVERSON ADRIANO DOMINGUES 

em desfavor de UNIC – UNIVERSIDADE DE CUIABA. Na decisão constante 

no id. n. 12295057, foi determinada a emenda à inicial, sob pena se 

extinção de indeferimento. No id. 15130724, certificou-se que decorreu o 

prazo sem a parte autora proceder a emenda à inicial ou qualquer 

manifestação. É o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos 

autos, verifico que o autor, devidamente intimado na pessoa do seu 

procurador, para que apresentasse emenda à inicial, adequando a 

demanda ao Código de Processo Civil de 2015, comprovar a 

hipossuficiência e esclarecer o pedido de tutelam contudo este quedou-se 

inerte. Desta feita, tendo sido certificada a não manifestação da parte no 

prazo determinado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Visto 

o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro nos artigos 321 e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 
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Código de Processo Civil. Tendo em vista a não comprovação da 

insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas 

processuais, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Condeno o autor 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Isento do pagamento 

de honorários sucumbenciais em razão da ausência de contraditório. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 17 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000491-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA (ADVOGADO(A))

EDSON HITOSHI OTOMURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON NUNES DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000491-45.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDSON HITOSHI OTOMURA RÉU: WELLYTON NUNES DUARTE 

Vistos. Certifique-se quanto à apresentação das cártulas na secretaria, 

conforme decisão de id. 1595221. Apresentados os cheques, expeça-se 

o respectivo mandado. Caso contrário, façam os autos conclusos para 

extinção do feito sem resolução do mérito. Várzea Grande, 18 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009310-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (AUTOR(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009310-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONDOMINIO RUBI RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Inicialmente, verifica-se que não consta nos autos a informação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se 

a parte autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 18 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 408760 Nr: 15987-68.2015.811.0002

 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: FAUSTO GONÇALO PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos. 1) Concedo o prazo de 10(dez) dias para que a requerida junte o 

substabelecimento. 2) À vista do novo endereço informando pelo autor, 

determino sua atualização no sistema. 3) Tendo em vista a ausência da 

testemunha arrolada pela requerida e considerando que esta não cumpriu 

com o disposto no art. 455, do CPC, resta precluso o direito de ouvir a 

testemunha arrolada. 4) Declaro encerrada a instrução processual. 5) À 

vista da apresentação de memoriais remissivos, permaneçam os autos 

conclusos para sentenciamento. 6) Saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424575 Nr: 24396-33.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA MAGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 “Vistos 1) Tendo em vista a ausência do autor no presente ato, apesar de 

devidamente intimado (fls. 87), deve ser-lhe aplicada a pena prevista no 

art. 385, §3º, do CPC. 2) Todavia, à vista da apresentação de documentos 

pela parte ré, e ante a necessidade de garantir o contraditório, deixo de 

encerrar a instrução processual. 3) Intime-se o autor para que, querendo, 

manifeste-se quanto à petição e documentos juntados pela requerida fls. 

88/137, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 4) Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308547 Nr: 4512-86.2013.811.0002

 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: CAMILA DE MORAES ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos 1) Tendo em vista que a autora em seu depoimento pessoal 

reconhece a relação comercial coma requerida referente ao plano de 

telefona móvel na modalidade pós paga do prefixo 65-9212-0453, 

mostra-se despicienda a realização de pericia grafotécnica do contrato 

cuja cópia encontra-se acostada às fls. 74, consignando que ambas as 

partes concordam em desistir da referida prova. 2) Colhido o depoimento 

da autora, a pedido das partes, converto as alegações finais em 

memoriais, com prazo sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se pela autora, 

nos termos do artigo 364, §2º, do CPC, iniciando-se pela parte autora 

depois o requerido. 3) Após, venham os autos conclusos para 

sentenciamento. 4) Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384915 Nr: 1987-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Pelo MM. Juiz fora dito que: “Vistos 1) Concedo o prazo de 10(dez) dias 

para que as advogadas juntem aos autos o substabelecimento. 2) 

Prejudicada a tomada do depoimento da parte autora, diante da sua não 

intimação, contudo, tendo a parte requerida insistido em seu depoimento, 

redesigno audiência para o dia 20 de março de 2019, às 14horas. 3) Fica 

a advogada do autor devidamente intimado para que, no prazo de 10 dias, 

informe o endereço atualizado do seu cliente (art. 77, §5 c/c 274, 

paragrafo único, ambos do CPC), sob pena de aplicação da pena de 

confesso nos termos do art. 385, §1º, do CPC. 4) Com o endereço do 

autor nos autos, expeça-se imediatamente mandado de intimação, com as 

advertências do art. 385, § 1º, do CPC. 5) Saem os presentes 

devidamente intimados. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353469 Nr: 18345-40.2014.811.0002

 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: EDMILSON BENEDITO DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora, para manifestar sobre o cumprimento 

voluntário da sentença por parte da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 217322 Nr: 12695-22.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANE BARBOSA CAVANCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, IVONE BORKOWSKI DE LIMA - OAB:24117/O, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT/9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE 

OLIVEIRAFLORÊNCIO - OAB:10467 - MT, Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE, OAB-MT 9764-A, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

RETIRAR A CERTIDÃO DE CRÉDITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234176 Nr: 14186-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR NUNES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268083 Nr: 15575-79.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 58735 Nr: 4523-67.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERMINA MARTINS RIBEIRO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY J. CARDOSO - 

OAB:MT-6598-B

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345812 Nr: 12465-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR TEIXEIRA PERES - 

OAB:OAB/GO12.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002146-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA MOURA (ADVOGADO(A))

ROMILDO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DE SOUZA OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002146-18.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Carta Precatória, cuja matéria é de competência da 

Vara Especializada da Infância e da Juventude para apreciação deste 

feito. Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente 

feito, determinando sua remessa a Vara Especializada da Infância e da 

Juventude desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 13 de junho de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004492-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004492-39.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 03 de agosto de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007488-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (RÉU)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007488-73.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP RÉU: JOAO PAULO 

MARQUEZAM DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos das 

partes. Ademais, verifica-se o valor atribuído à causa, R$1.243.000,00 

(hum milhão, duzentos e quarenta e três mil reais), não está adequado, 

pois é inferior ao benefício econômico pretendido. No caso, a autora 

pretende a rescisão de contrato de Compra e Venda de Imóvel no valor de 

R$12.330.000,00 (doze milhões trezentos e trinta mil reais) conforme 

adendo do contrato constante no id. 14855415 - Pág. 10 e, nos termos do 

inciso II do art. 292, do CPC, o valor da causa nas ações que tiver por 

objeto a resolução, resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do 

ato ou da sua parte controvertida. Ainda, considerando que além da 

rescisão do contrato a autora requer pagamento de perdas e danos, 

lucros cessantes, bem como a multa penal no patamar de 10% sobre o 

valor do negócio, o valor da causa deve corresponder à soma dos 

pedidos constantes na exordial, conforme disposto no art. 292, VI, do 

CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo (art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, o que se não for possível também deverá ser 

informado. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, conforme disposto no 

artigo 292, incisos II e IV, do CPC, promovendo o recolhimento das custas 

judiciais remanescentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito Designado

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002761-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

ODENES PEREIRA DE ALMEIDA (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: 1002761-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ODENES PEREIRA DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, a audiência não se obteve êxito na realização 

de acordo (id. 10071180). No mais, constata-se que requerida apresentou 

contestação e o autor impugnação à contestação. Destarte, passo ao 

saneamento do feito. I – Da retificação da autuação. Afirma que, 

02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial 

da União nº 149 de 04/08/2016 a qual homologou a Mudança de 

Denominação Social da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A passando a se chamar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim pleiteia a correção do nome 

da requerida na autuação. Tendo em vista que o nome da requerida foi 

alterado, conforme consta do Estatuto Social, defiro o requerimento para 

determinar a alteração do seu nome na autuação, conforme solicitado. Às 

Providencias II – Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro. Assim, pleiteia seja a parte 

autora intimada a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação 

para que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo 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, de modo que 

incumbia a esta indicar de forma especifica quais os documentos 

necessários à regulação do sinistro faltaram. Além disso, à vista da 

interposição da presente ação, instruída com os documentos necessários 

à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a avaliação 

médica, a suspensão do processo apenas retardaria desnecessariamente 

o feito, o que não se admite. III - Pedido Administrativo Prévio – Ausência 

de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que existem diversos 

pontos de atendimento espalhado pelo país, para atendimento em casos 

de sinistro, não sendo justificável o beneficiário deixar de apresentar o 

requerimento administrativo para promover diretamente a ação judicial, o 

que onera, desnecessariamente a máquina judicial. Informa que o STF, 

recentemente, externou o posicionamento de imprescindibilidade do prévio 

requerimento administrativo nas ações previdenciárias, o que deve se 

estender ao seguro DPVAT, pois sem o prévio pedido administrativo, não 

se monstra presente a causalidade necessária a justificar o ajuizamento 

da ação de cobrança, posto que o pagamento jamais foi negado pela 

seguradora. Assim, requer o indeferimento da inicial por falta de interesse 

de agir extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, 

VI, do CPC. Sem razão da demandada, posto que o autor juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 6120597). 

Ademais, no caso a requerida apresentou contestação de mérito o que 

caracteriza o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a 

fórmula de transição criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do 

TEMA 350. Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, 

sua localização e repercussão. Dessa feita, DEFIRO a realização de 

perícia médica solicitada pela requerida. DESIGNO a perícia médica para o 

dia 3 de dezembro de 2018, às 11h20, 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 em favor do perito, ficando deferido o 

levantamento da importância somente após a resposta dos 

esclarecimentos solicitados pelas partes (art. 504 da CNGC). 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. 9858748 - Pág. 24-25. 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 Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004114-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONES RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004114-20.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JONES RODRIGUES DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Encaminhados 

os autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de 

acordo. Na oportunidade, o advogado da parte autora pugnou pela não 

juntada do laudo pericial realizado (Id. 8152626). Todavia, posteriormente, 

r peticionou requerendo a juntada do laudo (Id. 15483934). Destarte, 

passo ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes 

preliminares: I – Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental. Argumenta a 

requerida que, conquanto a parte autora tenha acareado aos autos 

petição de suposto requerimento administrativo, o documento acostado é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, uma vez 

que não demonstrou a juntada dos documentos mínimos necessários à 

regulação em esfera administrativa, nem preencheu Autorização de 

Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro.” Assim, pleiteia seja o autor 

intimado a comparecer à Porto Seguro de posse da documentação para 

que proceda a regulação administrativa do sinistro, suspendendo o 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) 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, de modo que incumbia a esta indicar de forma especifica quais 

os documentos necessários à regulação do sinistro faltaram. Contudo, a 

requerida apenas alega que não foram juntados os documentos 

essenciais a regulação do sinistro sem sequer especificá-los. Ademais, à 

vista da interposição da presente ação, instruída com os documentos 

necessários à regulação do sinistro, e considerando que já foi realizada a 

avaliação médica, a suspensão do processo apenas retardaria 

desnecessariamente o feito, o que não se admite. II - Pedido Administrativo 

Prévio – Ausência de Interesse de Agir – RE631240 RG/MG. Verbera que 

existem diversos pontos de atendimento espalhados pelo país para 

atendimento em casos de sinistro, não sendo justificável o beneficiário 

deixar de apresentar o requerimento administrativo para promover 

diretamente a ação judicial, o que onera desnecessariamente a máquina 

judicial. Informa que o STF recentemente externou o posicionamento de 

imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo nas ações 

previdenciárias, o que deve se estender ao seguro DPVAT, pois sem o 

prévio pedido administrativo, não se mostra presente a causalidade 

necessária a justificar o ajuizamento da ação de cobrança, posto que o 

pagamento jamais foi negado pela seguradora. Assim, requer o 

indeferimento da inicial por falta de interesse de agir extinguindo o feito 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem razão a 

demandada, posto que o autor juntou comprovante de ter protocolado 

pedido administrativo (id. 5869391). Ademais, conquanto o requerimento 

administrativo tenha sido posterior à propositura da ação, no caso a 

requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza o interesse 

em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de transição 

criada pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 350. Ante o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão. Defiro o requerimento da parte autora para que 

seja juntado nos presentes autos o laudo pericial. Para tanto, solicite-se ao 

Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

que encaminhe a avaliação médica realizada no autor. Após, intimem-se 

as partes para manifestar quanto à avaliação médica, devendo esclarecer 

se possuem interesse na produção de outras provas, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Anote-se que a inércia 

implicará na concordância tácita com a avaliação médica, para fins de 

constatação do grau da lesão sofrida pelo autor, suprindo a perícia a ser 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007498-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Requerido desconhecido (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007498-54.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDO 

DESCONHECIDO Vistos. Determinada a emenda à inicial para corrigir o 

valor atribuído à causa, a autora peticionou informando que adquiriu 256 

lotes por R$25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), de modo que 

cada lote saiu no preço de R$100,00 (cem reais). Assim, considerando 

que discute a posse de apenas um dos lotes da quadra 12-A, o valor 

atribuído à causa (R$1.000,00) está adequado (id. 11070237). Em que 

pese o autor comprovar a aquisição do imóvel em questão pelo ínfimo 

valor mencionado, têm-se que a compra deste ocorreu há mais de 10 

(dez) anos. Demais disso, é evidente a valorização do bem, pois o valor 

venal do imóvel é muito superior ao informado na exordial, conforme se 

observa da guia de arrecadação do IPTU (id. 10103997). Logo, o valor 

atribuído é evidentemente diverso do proveito econômico buscado na 

demanda, como no caso, cabe ao julgador intervir, sem que tenha havido 

provocação da parte contrária, adequando a petição inicial, de modo que 

deixo de receber a emenda à inicial. De outros norte, constata-se que o 

autor propôs outra ação de reintegração de posse em desfavor dos 

ocupantes do lote da quadra 12 – A, em tramite nesta vara sob o n. 

1007496-84.2017, fato que pode caracterizar a continência, nos termos 

do art. 56, do CPC. De tal modo, intime-se o autor para emendar a inicial, 

corrigindo o valor atribuído à causa, recolhendo as custas 

remanescentes, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, CPC. Em igual prazo, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, a autora deverá manifestar sobre a possível 

extinção do feito sem resolução do mérito em razão da continência, nos 

termos do art. 57, do CPC. Sendo assim, intime-se o autor para emendar a 

inicial, informando seu endereço eletrônico e o valor correto da presente 

demanda e comprovar o recolhimento das custas pertinentes, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, CPC. Sem prejuízo, 

determino a associação do presente feito ao de n. 

1007496-84.2017.8.11.0002. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009493-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

TIAGO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009493-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PATRICIA DA SILVA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece 

este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. Assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. 

Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. 

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009274-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

LIDIANE LEMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009274-55.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: MRV 

PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Compulsando 

os autos, verifico que a requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou sua 

profissão. Ainda, a parte autora requer os benefícios da justiça gratuita, 

mas ante a ausência de informação quanto à sua profissão não é possível 

constatar a existência dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC), sendo que no contrato de financiamento 

firmado com a requeridaFederal é descrita como empresária, fato que gera 

dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a 

concessão de gratuidade. Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar sua profissão. 2. Comprovar sua situação financeira precária, 

OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito 

(art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC) 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 

18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009309-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

BIANCA KIELLY DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009309-15.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BIANCA KIELLY DE ALMEIDA LOPES Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000478-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA (AUTOR(A))

ROGERIO NAVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antonio Correa da Costa (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000478-12.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): REGIVALDO DIOGENES DE FRANCA RÉU: ANTONIO CORREA 

DA COSTA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Visto. Tendo em vista que a presente sentença consta como 

decisão no sistema PJE, procedo com o relançamento desta para fins de 

registro como sentença e devidas baixas estatísticas. Trata-se de Ação 

de Usucapião de bem imóvel proposta por REGIVALDO DIOGENES DE 

FRANÇA em desfavor de ANTÔNIO CORREA DA COSTA. Na decisão 

constante no id. n. 8319757, foi determinada a emenda à inicial a fim de 

comprovar sua situação financeira precária ou recolher custas, juntar 

matrícula do imóvel usucapiendo, bem como informar o endereço do 

requerido ou comprovar o exaurimento das possibilidades de tentar 

encontrá-lo, sob pena se extinção de indeferimento. No id. 10605387, 

certificou-se que decorreu o prazo sem a parte autora proceder a emenda 

à inicial ou qualquer manifestação. Aportou-se aos autos petição de 

habilitação de advogado já constituído nos autos (id. 12006765). É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, verifico que o autor, 

devidamente intimado na pessoa do seu procurador, para que 

apresentasse emenda comprovando a alegada hipossuficiência ou 

recolher custas, bem como fornecer os dados para citação do requerido, 

este quedou-se inerte. Desta feita, tendo sido certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, o indeferimento da inicial é 

medida que se impõe. Neste sentido, é a Jurisprudência do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA - EMENDA À INICIAL - RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS 

- INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA 

RECOLHER AS CUSTAS – PRECEDENTES DO STJ - ILEGALIDADE DA 

ANOTAÇÃO DE CUSTAS PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR – REJEITADA – 

PREVISÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - 

RECURSO DESPROVIDO.1-A intimação pessoal da parte autora para a 

extinção do feito é utilizada, obrigatoriamente, na hipótese do artigo 267, II 

e III, do CPC. No caso de intimação para recolhimento de custas, caso não 

seja realizado o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, é desnecessária a 

prévia intimação pessoal da parte ou seu advogado, conforme 

precedentes do STJ.2- In casu, o juiz singular não concedeu a gratuidade 

à Apelante, logo, as custas judiciais são devidas. Assim, independente do 

prosseguimento ou não da ação, caso pendente o recolhimento das 

custas, deve a taxa ser anotada à margem da distribuição para constar 

referência formal ao inadimplemento dos encargos, uma vez que houve 

atos praticados pelo Poder Judiciário, nos termos da CNGC.3 - A anotação 

na margem da distribuição não causa prejuízo à Apelante, pois a certidão 

emitida pelo Cartório Distribuidor não caracteriza certidão positiva. (Ap 

62780/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) Visto o 

desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro nos artigos 321 e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista a não concessão dos benefícios 

da gratuidade, deverá o autor arcar com as custas processuais, incabível 

a condenação em honorários sucumbenciais, antes do recebimento da 

inicial. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas 

e anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001663-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário (ADVOGADO(A))

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME (RÉU)

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001663-51.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA RÉU: REGINALDO LUIZ 

DE ALMEIDA FERREIRA - ME Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de 

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA ME – MINERAÇÃO ABDALA. 

Designada audiência de conciliação, logrou-se êxito na obtenção de 

acordo (id. 14742260). Tendo em vista a ausência de procuração ad 

judicia da advogada constituída pela requerida, não foi possível a 

homologação do acordo (id. 15078918). A representação processual da 

parte ré foi regularizada (id. 15620312). É o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifica-se que os termos tratados no 

ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 
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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, inciso III, alínea b, do CPC. Tendo em vista que o acordo ora 

formulado, ocorreu antes da sentença ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas remanescentes (art. 90, § 3º, do CPC). Cada parte 

arcará com os honorários do seu advogado, conforme acordado. 

Publique-se e intimem-se. Após, transitado em julgado arquivem-se os 

autos com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 18 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE CATARINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000178-50.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE CATARINO DE ARRUDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tendo em vista que 

foi lançada a sentença como decisão, procedo sua nova publicação. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

por JOSÉ CATAINO DE ARRUDA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento da indenização do seguro DPVAT no máximo 

indenizável. Determinada a emenda à inicial, a parte autora quedou-se 

inerte, conforme certidão de id. 11839703. E os autos vieram conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Em análise aos autos, verifico que o 

advogado da parte autora foi devidamente intimado, para que 

apresentasse emenda a fim de sanar irregularidades contidas na inicial, 

contudo quedou-se inerte conforme certificado nos autos, de modo que o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ademais, 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 ao disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Em 

consonância com o entendimento exarado pela Excelsa Corte, colaciono a 

seguinte jurisprudência do e. Tribunal de Justiça deste Estado. “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.“ (Ap 

77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) (negritei) Assim, alternativa não resta a não 

ser a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse 

de agir. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito ante a ausência de interesse processual, com fundamento no 

artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, tendo em vista que lhe foi deferido a 

gratuidade da justiça, 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, 18 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002673-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SANTANA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(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 SENTENÇA Processo: 1002673-04.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS SANTANA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por FRANCISCO DE 

ASSIS SANTANA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, objetivando o recebimento da indenização do seguro DPVAT no 

máximo indenizável. Determinada a emenda à inicial, para comprovar o 

prévio requerimento administrativo, o autor peticionou juntando cópia do 

protocolo do requerimento administrativo (id. 6030586) Após, peticionou 

informando o indeferimento em razão da insuficiência de documentos (ids: 

66666219). 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 

o comprovante de protocolo do requerimento administrativo, restou 

evidente que este carece de interesse de agir. Isso porque, o demandante 

protocolou o requerimento na via administrativa em 5 de abril de 2017, 

conforme documento de id. 3030586, ou seja, 6 (seis) meses após a 

propositura da ação, que se deu em 23 de setembro 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 setembro 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, o requerimento administrativo 

não chegou a ser indeferido, a requerida solicitou os documentos 

necessário ao andamento do pleito administrativo, os quais a requerente 

não comprovou ter protocolada na esfera administrativa. 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 
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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, 18 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009258-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINE - SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS (RÉU)

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009258-04.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA RÉU: SINE - SISTEMA NACIONAL DE 

EMPREGOS, SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido liminar proposta por Maria Cristina Nunes da Silva em desfavor de 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e SINE – Sistema 

Nacional de Empregos, pretendendo em síntese, a declaração de 

inexistência de um suposto débito com as requeridas, a devolução das 

parcelas do seguro-desemprego em que foi realizada compensação para 

quitação do referido débito, bem como reparação por danos morais e 

materiais. A despeito dispõe o artigo 7º da Lei n. 13.667 sobre o Sistema 

Nacional de Emprego. In verbis: “Art. 7º. Compete a União: (...) I - exercer, 

por intermédio do Ministério do Trabalho, a coordenação nacional do SINE, 

com supervisão, monitoramento e avaliação das ações e dos serviços do 

Sistema executados por ela e pelas esferas de governo que a ele 

aderirem.” Deste modo, considerando que a parte autora incluiu o SINE- 

Sistema Nacional de Empregos no polo passivo da demanda e tendo a 

presente ação a finalidade de devolução do seguro-desemprego 

decorrente da declaração de inexistência de débito, denota-se que este 

juízo é incompetente para o processamento e julgamento da lide. Assim, 

venha à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo 

passivo da demanda, com a consequente exclusão do SINE e a inclusão 

da União no polo passivo da presente, sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009347-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009347-27.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: TRANSYOKI-TRANSPORTES YOKI 

LTDA Vistos. Venha à parte autora, em 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009352-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERONE NICOLAU DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 Decisão de id 15982403, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007797-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY KELLY DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 12/11/2018, às 08h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005023-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

KILVE LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003641-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILCEU ROBERTO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN (ADVOGADO(A))

APOLINARIO MOREIRA MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO UMBERTO CAMPOS (REQUERIDO)

EDILSON LIMA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MOSER (ADVOGADO(A))

ALAERSON FORTES FERRAZ (REQUERIDO)

EDILEUZA MENDES (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

CAROLINA ALVES DA GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006742-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA RIBEIRO ROCHA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (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: 1005954-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

DEJALMA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ISRAEL ANTONIO DA CRUZ (REQUERIDO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

IRLEY PINHEIRO KRETLI (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: 1006116-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de ID 16004226.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003477-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARIANA DA SILVA CRUZ ARCANJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição de ID 15999390, 

pagamento de condenação de ID: 15999743, valendo seu silêncio como 

concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001449-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LEANDRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (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)

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias para, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 15997642.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006754-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO (EXEQUENTE)

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para manifestar-se acerca do 

cálculo de ID:15954302.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (ADVOGADO(A))

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GIZELY SALINAS EL HAGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004058-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (RÉU)

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009475-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL DA SILVA AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009475-47.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: RAUL DA SILVA AMARAL Vistos. Venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do 

CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2005-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRYSA MAYRA OLIVEIRA DE PAULA, ROMULO 

PATRICK DE PAULA MELGAR, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MELGAR 

SANTOS, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 
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STEFAN - OAB:7030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 683.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449980 Nr: 11881-29.2016.811.0002

 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: DJHEISON ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEINER NEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:MT 14.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de fls 156/174.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417311 Nr: 20648-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA, NAYARA GIMENES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLETE DE FATIMA FURINI - 

OAB:24249/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429629 Nr: 594-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NAVES DIAS - 

OAB:14.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 Vistos, etc.

Raphael Naves Dias promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Gilda Cabral da Silva Barbosa, visando recebimento da 

quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito (fls. 150/153).

Em seguida foi determinada a intimação da parte executada para realizar o 

pagamento do valor exequendo no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 156).

À fl. 158 o exequente informou que a parte executada realizou o 

pagamento do débito em 09/07/2018.

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, tendo em 

vista que a parte exequente informou nos autos que a executada adimpliu 

débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405257 Nr: 26420-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SANTOS DUMONT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBARCO VEEDER - ROOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO MARINO 

FRANÇA - OAB:184116, PEDRO SODRÉ HOLLAENDER - OAB:S.P 182214

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452352 Nr: 12922-31.2016.811.0002

 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: RENE RICARDO FRANZOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 255928 Nr: 13777-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA GONZAGA, ANA CLEUSA DUARTE 

GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TIMÓTEO BISPO DE MORAIS, 

FAUSTINA ELISA DE FARIA, JUSTINA ESCOLASTICA DE MORAIS, 

BRIGIDA MADALENA DE MORAIS, DOMINGAS ESTEFANIA DA SILVA, 

CANDIDO BRITO DE MORAIS, GERSON MEDEIROS, TOMÁSIA DUARTE DE 

OLIVEIRA, CIPRIANO JOSE DE MORAES, DOMINGAS DE PÁDUA E 

MORAES, GONÇALO MATIAS DE FARIA, JOAQUIM ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:MT 16.106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HEDNEY ROCHA - 

OAB:6.066, GIULIANO MARTINS MEDEIROS - OAB:21774/A, LYZIA 

MENNA BARRETO FERREIRA - OAB:7329B, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062, PAULO FABRRINNY MEDEIROS - OAB:5.940, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT, SERGIO MITSUO 

TAMURA - OAB:17.150/O

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005382-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. LOPES - FOTOS - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 
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CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 

1005382-41.2018.8.11.0002 Valor da causa: $1,455.76 ESPÉCIE: 

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32) POLO ATIVO: Nome: ODETE FERREIRA DE LIMA Endereço: RUA 

PERU, S/N, (LOT TARUMÃ) RUA 13, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-432 POLO PASSIVO: Nome: E.C. LOPES - 

FOTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.881.369/0001-74 CITANDO(A, 

S): E.C. LOPES-FOTOS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.881.369/0001-74 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida E.C. LOPES-FOTOS-ME, inscrita 

no CNPJ sob o nº 05.881.369/0001-74, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, o que dispõe o art. 546, caput, e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por ODETE FERREIRA LIMA, 

brasileira, casada, cabelereira, portadora, RG 1163075-2, CTPS: 0068987 

SSP/MT, inscrito no CPF: 006577071-47 residente e domiciliada à Rua 13 

s/n, Jardim Tarumã, Várzea Grande/ MT, em face de E.C. 

LOPES-FOTOS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 05.881.369/0001-74, Localizado á Rua Antônio Previato, n° 844, 

bairro São Mateus, São Paulo/SP, pelos fatos e fundamentos jurídicos a 

seguir expostos. A requerente no final de 2014 foi procurada em sua sala 

de aula pela empresa E.C LOPES fotografias a véspera da sua formatura, 

divulgando o trabalho. No dia da formatura da requerente, no mês de 

dezembro, diversos fotógrafos da empresa compareceram ao evento para 

registar fotos da requerente e dos colegas de sala. Após os 30(trinta) 

dias, o vendedor compareceu em sua residência com as fotos. A 

requerida efetuou o pagamento de R$ 100,00(cem reais), como entrada e 

parcelou o restante através de boleto bancário em 11(onze) parcelas de 

R$120,83 (cento e vinte reais e oitenta e três centavos), sendo a primeira 

parcela com vencimento no dia (06/04/2015). A requerida efetuou o 

pagamento das duas primeiras parcelas no dia 08/04/2015 e 

06/05/2015(ANEXO) logo em seguida a requerente perdeu os boletos, 

sendo o único meio de efetuar os pagamentos do serviço contratado. Insta 

salienta que a requerente procurou a empresa E.C LOPES FOTOS-ME por 

meio de ligações e via internet, pois a sua unidade se localiza no Estado 

de São Paulo, tornando inviável se locomover ate a empresa. A autora 

deixou mensagem em uma pagina de divulgação da empresa, na qual 

consta mensagem de outros clientes que tem passado a mesma 

dificuldade para efetuar os pagamentos dos boletos (ANEXO). A 

propósito, cabe destacar que, em consulta ao 2° Serviço notarial e 

Registral em Várzea Grande/MT, foi constatada a pendência a apontada 

acima (ANEXO). Esta situação pendente em seu nome vem impedindo a 

requerida de efetuar o financiamento de sua casa própria. A autora vem 

buscando meios para quitação desta dívida, pois já tentou inúmeras vezes 

procurar a empresa E.C LOPES-FOTOS-ME, através de pesquisas via 

internet e endereços, porém às buscas foram em vão, restando a autora 

somente ação de consignação em pagamento. Em suma, a autora deseja 

“livra-se” do protesto pela consignação em pagamento do valor principal 

de R$1.087,47 (Hum mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) 

que corrigido com juros e correção monetária, conforme planilha a seguir, 

atinge o montante de R$1.455,76(hum mil, quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e seis centavos). Assim, requer ao final julgado 

PROCEDENTE O PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, em 

sentença de resolução de mérito, com o fito de declarar quitada a dívida 

retro descrita, diante do depósito da quantia devida/corrigida, e 

consequentemente EXCLUIR o nome da autora ODETE FERREIRA LIMA, 

que se encontra sob protesto no 2° Serviço Notarial e Registral, 

decorrentes da mencionada obrigação, por força do disposto nos artigos 

304, 334 e 335, I, todos do Código Civil Brasileiro, convertendo em 

definitivo o valor consignado em depósito de R$ 1,455.76 (hum mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).Dá-se a 

presente causa o valor de R$ 1.455,76 (hum mil, quatrocentos e cinquenta 

e cinco reais e setenta e seis centavos). DECISÃO: Vistos. Odete Ferreira 

de Lima promove a presente ação de consignação em pagamento em face 

deE.C. Lopes - Fotos - Me, pretendendo, em suma, autorização para 

depósito judicial de valores devidos em razão de nove protestos 

registrados em seu nome no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral 

desta comarca, pois não consegue contato com a parte requerida, bem 

como não consegue comparecer na sede da requerida, ante a ausência 

de recursos, pois esta é localizada em São Paulo. Outrossim, objetiva a 

concessão de liminar, a fim de ter seu nome excluído do Cartório do 2º 

Serviço Notarial e Registral. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC, concedo os benefícios da justiça gratuita 

à parte autora. Anote-se. A requerente ajuizou ação de consignação em 

pagamento em face de credor situado em local de difícil acesso, aduzindo 

que está com protestos registrados em seu nome, em virtude do não 

pagamento de dívida. Destarte, pretende consignar judicialmente o valor 

integral do débito, acrescido de juros legais e correção monetária, 

conforme cálculos de Id. 13922983, com a consequente exclusão das 

inscrições negativas em seu nome. Com efeito, a hipótese em comento 

encontra respaldo nas hipóteses de consignação em pagamento previstas 

no Código Civil. Senão vejamos: “Art. 335. A consignação tem lugar: (..) III - 

se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, 

ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;” Destarte, a 

par da narrativa tecida na inicial e do interesse do requerente em quitar 

suas obrigações, bem como verificada, in casu, a impossibilidade de 

contato e o acesso difícil do credor, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias 

para o depósito pretendido, nos moldes do art. 542, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Finalmente, considerando que a consignação em princípio 

cessa para o devedor os juros e os riscos (art. 540, CPC), afastando, 

assim, a mora caracterizada pela falta de pagamento, tenho por admissível 

a exclusão do nome da requerente do banco de dados de órgãos de 

restrição ao crédito que se relacionarem com o objeto da presente. Nesse 

mesmo sentido, a jurisprudência trazida à colação: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. 

RESTRIÇÃO DE NOME. RETIRADA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. 

POSSIBILIDADE. Se a parte autora da ação de consignação em pagamento 

assinala não saber quem é o vero credor dos cheques sem fundos que 

emitira, tem ela o direito de ver seu nome retirado dos cadastros de 

inadimplentes, lá inseridos pelo Banco sacado, desde que complemente os 

valores com o corresponde aos juros de mora e a correção monetária do 

período, porque tal depósito assegura o pagamento da dívida."[1] 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. CREDOR DESCONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR 

INTEGRAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1 - A 

consignação em pagamento, desde que no valor integral do débito 

acrescido de juros e correção monetária, afasta a mora do devedor, 

restando desautorizada a inscrição de seu nome em cadastros de 

restrição creditícia. 2 - Agravo provido.”[2] Posto isso, DEFIRO o pleito 

liminar, mediante o depósito judicial acima deferido, no que tange ao valor 

indicado na inicial, e DETERMINO seja oficiado o cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral desta comarca a fim de sustar todos os protestos 

levados a efeito pela requerida em desfavor da requerente, bem como 

suspender provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já 

tenham sido lavrados e registrados, no que tange à dívida ora 

questionada, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Cite-se o 

requerido, por AR, este com prazo de 20 dias, (art. 257, IV, do CPC), para 

levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se, o que dispõe o art. 546, caput, e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. A alegação de que o depósito não é integral só 

será admissível se o réu indicar o montante que entende devido (art. 544, 

IV, CPC). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que 

entende devido, ao autor é lícita a complementação no prazo de 10 (dez) 

dias, contados da intimação (art. 545, CPC). Por outro lado, poderá o réu 

levantar, desde logo, a quantia depositada, com a consequente liberação 

parcial do autor, prosseguindo o processo quanto a parcela controvertida 

(art. 545, §1, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, 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, KAMYLLA M. MARINHO SOUZA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 18 

de outubro de 2018. Douglas França Costa Gestor Judiciário (em 

substituição legal) Portaria nº 201/2018/RH OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1009402-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA GAMA BRAGANTE (REQUERIDO)

PAULO ROGERIO DA COSTA (REQUERIDO)

SERGIO BASTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009402-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCIO DA SILVA REQUERIDO: SERGIO BASTOS DA SILVA, PAULO 

ROGERIO DA COSTA, CASSIA GAMA BRAGANTE Vistos etc., Trata-se de 

pedido formulado por Marcio da Silva requerendo a denunciação da lide nº 

1003947-32.208.8.11.0002 a Sergio Bastos da Silva, Paulo Rogério da 

Costa e Cassia Gama Bragante. Pois bem, segundo Fredie Didier Jr., in 

Curso de Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de 

Conhecimento, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 499, a denunciação 

da lide “é uma intervenção de terceiro provocada: o terceiro é chamado a 

integrar o processo, porque uma demanda lhe é dirigida. A denunciação 

da lide por ser promovida pelo autor ou pelo réu (art. 125, caput, do 

CPC).”. A denunciação da lide pode ser proposta por qualquer das partes 

a teor do ar. 125, do CPC, porém se o denunciante for o réu, esta deverá 

ser realizada na contestação, observando o prazo para defesa (art. 126, 

do CPC), o que não ocorre nos autos, tendo em vista que o requerido da 

ação nº 1003947-32.208.8.11.0002 formulou o seu pedido de denunciação 

em um incidente processual associado a referida demanda. Dessa forma, 

cons ide rando  que  a  pa r te  reque r i da  na  ação  n º 

1003947-32.208.8.11.0002 formulou o pedido de denunciação em 

desconformidade com o disposto em lei, indefiro o pedido retro e em 

consequência determino que os autos sejam arquivados com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009396-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009396-68.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE Vistos, etc. 

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora descurou de 

colacionar procuração outorgando poderes para o advogado Ivo Sergio 

Ferreira Mendes, postular em seu nome. A procuração juntada no Id. 

15969778 outorga poderes a outros advogados. Posto isso, com 

fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que o requerente supracitado sane a irregularidade 

acima apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Determino 

ainda, venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento 

das custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009352-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERONE NICOLAU DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009352-49.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CLAUDIA DE BRITO FERNANDES REQUERIDO: ALBERONE NICOLAU DA 

SILVA Vistos. Espólio de Eziquiel Dias Drigo do Nascimento, representado 

por Claudia de Brito Fernandes Drigo, ajuizou a presente tutela antecipada 

inominada em face de Alberone Nicolau da Silva, alegando, em síntese, 

que o de cujus, cônjuge da inventariante era o legítimo proprietário de seis 

veículos que fora emprestado para o requerido, sendo eles: Honda/CG 

150 Titam Ks, Placa Jzw9651, Renavan 0845607723, Honda/ CG Job 150, 

Placa Njh1966, Renavan 0071768447, Honda/ CG 150 Titan Ks, Placa 

Jzu5255, Renavan 00828450554, Honda/ CG 150 Job, Placa Njh1336, 

Renavan 00971753377, Honda/ CG 150 Job, Placa Njh1686, Renavan 

00971761949, Honda/ CG 150 Job, Placa Njr5129, Renavan 00986690961. 

Sustenta que, restou acordado entre as partes a devolução dos veículos 

após certo período ou pagamento destas. Contudo, o requerido vem se 

negando a devolver os veículos, alegando ainda que se encontra na 

posse somente de quatro veículos. Assim, aduzindo que os veículos se 

encontram na posse do requerido, postula pela concessão de medida 

liminar para que seja procedida a busca e apreensão dos veículos alhures 

descritos. Determinada que a parte comprovasse documentalmente a sua 

hipossuficiência financeira (Id. 15946261), manifestou-se no Id. 15947599. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. 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. Conforme o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência, 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, 

trata-se de pedido de busca e apreensão dos veículos “Honda/CG 150 

Titam Ks, Placa Jzw9651, Renavan 0845607723, Honda/ CG Job 150, 

Placa Njh1966, Renavan 0071768447, Honda/ CG 150 Titan Ks, Placa 

Jzu5255, Renavan 00828450554, Honda/ CG 150 Job, Placa Njh1336, 

Renavan 00971753377, Honda/ CG 150 Job, Placa Njh1686, Renavan 

00971761949, Honda/ CG 150 Job, Placa Njr5129, Renavan 

00986690961”, objeto pactuado entre o de cujus e o requerido. Nesse 

passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente 

hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o 

principio do devido processo legal, na medida em que o pedido de busca e 

apreensão dos respetivos veículos, refere-se à pretensão final da 

demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Sobre 

o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus 

efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não 

comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade 

material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] Dessa sorte, 

tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria 

em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida 

sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação 

temerária. Ademais, a parte autora carreou tão somente os documentos 

dos respectivos veículos e, boletim de ocorrência em que narra a situação 
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sub judice (Ids. 15926593, 15926596 e 15926363), não havendo, portanto 

outras provas suficientes a justificar a imediata apreensão dos veículos. 

Inobstante a parte autora ateste que os veículos em questão se encontram 

indevidamente na posse do requerido, o qual estaria, inclusive tentando 

supostamente se desfazer dos bens, não há qualquer prova nos autos 

corroborando o alegado, quanto menos, de que o requerido realmente 

esteja na posse dos veículos desde o suposto empréstimo. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição 

inicial. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/12/2018, 

às 17 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. No mesmo ato, 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 às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009368-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA (RÉU)

ADEMIR IVES BONFIM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009368-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ORDALIA MARIA NUNES BOSCARDINI RÉU: ADEMIR IVES BONFIM, 

MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA Vistos. Ordália Maria Nunes Boscardin 

promove a presente “ação de rescisão contratual tácito com pedido de 

reintegração de posse c/c perdas e danos e busca e apreensão” em face 

de Ademir Ives Bonfim e Marcos Aurélio de Siqueira, aduzindo, em síntese, 

que firmou contrato de compra e venda de veículo automotor sendo uma 

TOYOTA/HILLUX, SW4 SRV 4X4, Ano de Fabricação 2013, Placa: 

NSD2425, Chassi: 8AJYY59G5D6508555, que se encontra financiada 

junto ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., em que o 

segundo requerido Marcos Aurélio se incumbiu de assumir as parcelas 

restantes do mencionado financiamento. Sustenta que, o segundo 

requerido revendeu o veículo ao primeiro requerido Ademir Ives, que 

atualmente se encontra na posse do bem, contudo a parte autora passou 

a receber cobranças do banco financiador dando conta da existência de 

parcelas em aberto, os quais ambos os requeridos se comprometeram 

quitar. Alega ainda, que realizou um levantamento junto ao DETRAN/MT, e 

constatou diversos débitos junto ao fisco estadual, referente a impostos 

de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento, além de diversas multas do 

período em que o veículo já se encontrava na posse dos requeridos. 

Assim, pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja 

concedida busca e apreensão do veículo em posse do segundo requerido. 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. 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. Conforme o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência, depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Pois bem, trata-se de pedido de busca e 

apreensão do veículo “TOYOTA/HILLUX, SW4 SRV 4X4, Ano de 

Fabricação 2013, Placa: NSD2425, Chassi: 8AJYY59G5D6508555”, objeto 

de contrato pactuado entre a autora e os requeridos. Diante da situação 

jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de 

urgência deve ser indeferido, uma vez que a parte autora carreou tão 

somente os supostos contratos de compra e venda do veículo, sem 

assinatura das partes, o boleto com o valor do débito referente ao 

financiamento, bem como os débitos junto ao DETRAN/MT (Ids. 15947437, 

15947646, 15947435 e 15947642), a fim de justificar a imediata apreensão 

do veículo, bem como levando em conta que a busca e apreensão do bem, 

no presente caso, decorre da declaração de rescisão contratual, não há 

que se falar em esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de 

cunho obrigacional. Tal orientação decorre do fato de que, repousando a 

posse em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, até que 

proclamada a rescisão contratual, quando se transforma em injusta e 

caracteriza o esbulho. Observo, assim, que o retorno ao status quo ante, 

ou seja, a devolução do veículo, com todas as implicações decorrentes da 

inadimplência e do esbulho, pressupõe a inexecução voluntária da parte 

adversa. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS - POSSE JUSTA DO DEVEDOR - NECESSIDADE DA 

RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. Mesmo havendo cláusula 

resolutiva expressa que considere rescindido o contrato de promessa de 

compra e venda em caso de mora do devedor, enquanto não houver o 

pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este 

permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta 

a concessão da liminar de reintegração de posse.(TJ-MG - AI: 

10382140008014001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

03/06/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/06/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - 

CONTRATO DE GAVETA - VEÍCULO FINANCIADO - DESOBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE. Nos 

termos do disposto no art. 273 do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela antecipada, indispensável a existência de prova 

inequívoca e da verossimilhança da alegação da parte. Diante da ausência 

destes elementos nos autos, o indeferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0479.15.005825-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 

13/10/2015) Nesse passo, tenho que o deferimento da medida liminar 

implicaria no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva 

dos requeridos, o que não é viável em sede de cognição sumária. 

Inobstante a parte autora ateste que o veículo em questão se encontra 

indevidamente na posse do segundo requerido, não há qualquer prova 

nos autos corroborando o alegado, quanto menos, de que o segundo 

requerido realmente esteja na posse dos veículos, desde a suposta 

revenda efetuada pelo primeiro requerido. É preciso, portanto, que se 
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avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Pelo exposto, considerando que não 

restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem 

como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento 

prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição 

inicial. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 17/12/2018, 

às 16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. No mesmo ato, citem-se os requeridos, 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. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008239-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008239-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA RÉU: IDEAL RESTAURANTE LTDA - 

ME Vistos, etc. No Id. 15973371, a parte autora informa que o requerido 

não desocupou voluntariamente o imóvel conforme determinado na 

decisão de Id. 15430145, requerendo assim a expedição do mandado de 

imissão na posse do bem. Deste modo, certificado o decurso de prazo 

para a desocupação voluntária, determino seja expedido mandado visando 

à imissão do autor na posse do imóvel, mediante reforço policial, se 

necessário, a qual desde já autorizo, desde que haja a certificação pelo 

Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelo eventual 

ocupante do imóvel. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003169-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE LOPES DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE (REQUERENTE)

FERNANDA FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003169-96.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARCOS ADRIANO DE ANDRADE REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Trata-se 

de ação reparação c/c indenização por danos morais e materiais c/c 

pedido de nulidade de cláusula contratual abusiva proposta por MARCOS 

ADRIANO DE ANDRADE em desfavor de MRV PRIME PARQUE CHPADA 

NOVO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 10861273 foi proferida sentença que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, sendo que em seguida a 

parte requerida interpôs recurso de apelação (Id. 11206662). O recurso 

de apelação interposto pela requerida teve o seu provimento negado (Id. 

15627727). Em seguida, as partes informaram a celebração de acordo 

extrajudicial (Id. 15957936). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Pois bem, à vista de que as partes transacionaram, estando as 

mesmas devidamente representadas, possuindo seus procuradores 

poderes para transigir, a homologação do acordo e a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe. Deste modo, considerando 

que o acordo firmado entre as partes visa justamente resolver a lide por 

completo, a homologação judicial é plenamente possível, não havendo aqui 

de se falar em ofensa ao art. 494, do Código de Processo Civil. Ao 

contrário, fazendo-se uma análise teleológica do novo texto do inciso III, 

alínea “a” do art. 487, do Código de Processo Civil, não se tem 

reapreciação do pedido formulado na petição inicial. Tal entendimento já 

era esposado pelos nossos egrégios Tribunais muito antes da reforma 

processual, conforme se verifica da jurisprudência do nosso egrégio 

Tribunal de Justiça, abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA - 

APRECIAÇÃO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. As 

partes têm o direito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, de se 

comporem amigavelmente, cuja transação deve ser homologada pelo 

magistrado de primeiro grau.[1] Posicionamento idêntico a esse é visto no 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: APELAÇÃO 

CÍVEL. ENSINO PRIVADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. A 

possibilidade de as partes transigirem não finda com a prolação da 

sentença no feito, sendo àquelas facultado requererem a homologação de 

acordo a qualquer tempo, mesmo após ser julgado o processo. Assim, 

inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada nulidade, tendo em 

vista os princípios da celeridade e da economia processual.(...) Apelo 

desprovido[2]. Posto isso, homologo o acordo de Id. 15957936 para que 

surtam os seus legais efeitos em relação a este feito. Por conseguinte, 

resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Custas pela parte requerida e honorários na forma convencionada. 

Transitada em julgada arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito [1] Numero: 30308, Ano: 2003 Magistrado: Des. Benedito Pereira 

do Nascimento, TJ/MT. [2] Apelação Cível Nº 70013961222, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 15/03/2006.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001976-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA (ADVOGADO(A))

ABADIA CANDIDA SANTANA (RÉU)
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HELIO TEIXEIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001976-46.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

RAIMUNDO NONATO MAGALHAES RÉU: ABADIA CANDIDA SANTANA 

Vistos, etc. "HOMOLOGO o acordo firmado no Id. 16022070, por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO EXTINTO este feito, 

nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Custas e honorários advocatícios conforme convencionado. HOMOLOGO, 

ainda, a desistência do prazo recursal. Saem os presentes intimados da 

sentença. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

baixa". Consigno que a presente surtirá efeitos desde a data da referida 

audiência (18/10/2018). LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008597-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ARIELLE SEVERINO HEREDIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (RÉU)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008597-59.2017.8.11.0002 

Vistos. A emenda à petição inicial Id.11149347, não é satisfatória, uma vez 

que o autor não cumpriu integralmente a determinação Id.10831065, onde 

fora determinada a especificação do pedido de rescisão contratual e 

juntada de declaração de hipossuficiência, o autor manifestou-se no 

Id.11149347 apenas acerca da hipossuficiência. Posto isso, faculto Nova 

emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, para especificar o pedido de 

rescisão contratual e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. Às 

providências necessárias. Várzea Grande/MT, 21 de junho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009211-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA BRIZIA DOS REIS (ADVOGADO(A))

MARIA JUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

COMERCIAL JANINA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009211-30.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA JUCILENE DA SILVA REQUERIDO: GEN - GRUPO 

EDITORIAL NACIONAL PARTICIPACOES S.A., COMERCIAL JANINA LTDA 

Vistos, etc. 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 03 de Dezembroro de 2018, 

às 09h00min, 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. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002396-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Autos nº 1002396-17.2018.8.11.0002 Vistos 

etc. Recebo a emenda à inicial Id. 13204456, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018, às 17h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004421-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CEVATRANS COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

RENAN CASTRO BARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL LEOPOLDO DA COSTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002340-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 
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prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005752-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CORDEIRO (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H P TAPAJOS JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça.

Intimação 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:

BIC AMAZONIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CREDITO S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELAINE SERGENT ZACCARELLA (ADVOGADO(A))

BIANCA SCONZA PORTO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000138-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de recuperação judicial da AÇÃO COMÉRCIO SERV. 

DE MÓVEIS E INF. LTDA EPP. Vindica a recuperanda restituição de valores 

retidos em conta pelo credor Banco do Brasil, assim como dispensa de 

certidão negativa para recebimento de valores por serviços já prestados 

perante as Prefeituras Municipais de Várzea Grande e Cáceres. Instada a 

se manifestar, a administradora judicial asseverou que o valor retido é 

submisso aos efeitos da recuperação judicial, cumprindo sua restituição 

sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre credores, na medida 

em que todos deverão receber seus créditos dentro do plano 

recuperacional. Assiste razão a recupeanda e administradora, por não se 

apresentar nenhuma das excepcionalidades do art. 49, §3º da LRF, que 

permitem a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 

Desta forma, defiro o pedido de restituição, determinando que o BANCO 

DO BRASIL S/A, realize a restituição em conta corrente da recuperanda, 

mediante posterior comprovação nos autos, sob pena de multa de 

R$100,00 (cem reais) ao dia. Por outro lado, a respeito do pedido de 

dispensa de certidões, corroborada pela manifestação da fiscal, verifico 

ausentes os documentos comprobatórios da prestação dos serviços que 

se almeja recebimento, e ainda negativa de pagamento pelo ente público 

municipal, prejudicando, por ora, a análise do pedido. Posto isso, 

DETERMINO: a) determino que o BANCO DO BRASIL S/A restitua em conta 

corrente da recuperanda, mediante posterior comprovação nos autos, o 

valor de R$ 281,45 (duzentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco 

centavos), sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) ao dia. Expeça-se 

ofício ao BANCO DO BRASIL, a ser retirado pela recuperanda, e 

publique-se. b) determino à recuperanda trazer aos autos no prazo de 05 

dias todos os documentos necessários à análise do pleito, ou seja, 

comprobatórios dos serviços prestados, sob pena de indeferimento. 

Certifique-se a Secretaria a respeito da publicação do edital único do art. 

55, parágrafo único e art. 7º, §2º da LRF. Intime-se. Expeça-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003459-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALISSA GIGLIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005593-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELINA APARECIDA DOS SANTOS CAMPOS (REQUERENTE)

LIDIANNE SANTI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 15 (cinco) dias, apresenta impugnação à Contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007498-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SÔNIA MARIA DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MEIRACY CARVALHO. (CONFINANTES)

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA (CONFINANTES)

 

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 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SUBSTITUTO LEGAL LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO n. 

1007498-20.2018.8.11.0002 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO DA L 6.969/1981, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

->USUCAPIÃO (49) AUTOR(A) : CREUZELINA ZEFERINA MACHADO 

Endereço: RUA PERU, 07, (LOT PRQ N ERA) RUA URUGUAI QUADRA 

22-LOTE 07, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-462 
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REQUERIDO(A): IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA IPIRANGA, 530, - ATÉ 598/599, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78032-035 CONFINANTES: PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA 

ENDEREÇO: RUA URUGUAI, QUADRA 22, LOTE 8, LOTEAMENTO PARQUE 

NOVA ERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-452 CONFINANTES: 

SÔNIA MARIA DE ALMEIDA ENDEREÇO: RUA URUGUAI, QUADRA 22, 

LOTE 3, LOTEAMENTO PARQUE NOVA ERA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78130-452 CONFINANTES: MEIRACY CARVALHO ENDEREÇO: RUA 

URUGUAI, QUADRA 22, LOTE 8, LOTEAMENTO PARQUE NOVA ERA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-452 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS PARA RESPONDER(EM) NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. RESUMO DA INICIAL: 

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO MOVE AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE BEM IMÓVEL EM DESFAVOR DE IMOBILIÁRIA CASA 

PRÓPRIA LTDA - ME. A USUCAPIENTE ALEGA POSSUIR HÁ 15 (QUINZE) 

ANOS A POSSE, MANSA, PACÍFICA E SEM INTERRUPÇÃO, NEM 

OPOSIÇÃO DO IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA URUGUAI, LOTE 

07 DA QUADRA 22, BAIRRO PARQUE NOVA ERA, VÁRZEA GRANDE/MT, 

CEP 78130-462, COM ÁREA DE 360 M² (TREZENTOS E SESSENTA 

METROS QUADRADOS). DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. I – Cite-se o 

proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do referido 

imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

interesssados em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 

257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. IV – Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande, 02 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 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, JOANA DARC RAMOS DE 

MORAES, digitei. VÁRZEA GRANDE, 18 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003795-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

MARCIO ADRIANO PAVANELLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DELUQUI BACCA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1003795-18.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

MARCIO ADRIANO PAVANELLI, qualificado nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO LIMINAR em 

face de SELMA DELUQUI BACCA, todos qualificados nos autos em 

epígrafe; alegando que é proprietário de um imóvel localizado na Rodovia 

Mário Andreazza, s/nº, Condomínio Esmeralda, Casa 282, Bairro 

Petrópolis, CEP: 78.144-902, Várzea Grande/MT. Aduz o requerente que, o 

imóvel encontrava-se alugado para a requerida desde dezembro/2016, 

sendo que o valor do aluguel acordado no contrato de locação é de 

R$1.100,00, bem como a requerida se comprometeu a honrar com as 

despesas de condomínio, água, luz, IPTU, tendo validade pelo período de 

um ano, todavia a demandada se recusou a sair do imóvel no término do 

prazo de locação. Afirma que, a requerida se encontra inadimplente desde 

a confecção do contrato, totalizando a quantia de R$5.180,33 de aluguel e 

taxas condominiais; a qual deverá ser acrescida dos encargos previstos 

na cláusula quinta do contrato de locação (Id. Doc. 7309214). Assevera 

que, o despejo deve ser determinado independente de caução, uma vez 

que esta só tornaria o procedimento mais moroso e, consequentemente, 

mais prejudicial à locadora que não deu causa ao processo. Postula em 

sede de tutela antecipada de urgência, a expedição de mandado de 

despejo para que a parte demandada desocupe o imóvel no prazo de 15 

(quinze) dias. No mérito, pretende a condenação da requerida ao 

pagamento dos aluguéis vencidos e encargos devidos, acrescido dos 

encargos legais, sem prejuízos dos eventuais valores que por ventura 

venceram no curso da presente ação, bem assim pela condenação da ré 

ao pagamento da cláusula penal no valor de R$2.200,00, ao final requer 

pelos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou-se procuração ad 

judicia, documentos pessoais, contrato de locação. Foi determinada a 

emenda para a parte adequar o pedido final da ação, formulando o pedido 

de rescisão do contrato (Id. Doc. 7319577). Aportou aos autos o petitório 

registrado sob Id. Doc. 7928394 pelo autor apresentando a emenda à 

inicial. No petitório acostado no Id. Doc. 8326001, o autor informa que a 

requerida desocupou voluntariamente o imóvel, requerendo a citação da 

parte ré novo endereço, bem como requereu a inclusão na condenação da 

ré o pagamento do valor da pintura do imóvel, no valor de R$420,00 

(quatrocentos e vinte reais), conforme Id. Doc. 83260001 – Pág. 3. Na 

decisão de Id. Doc. 8747194, a inicial foi recebida pelo Juiz que me 

antecedeu ao feito, como ação monitória. Posteriormente, o autor 

manifestou-se requerendo a reconsideração da decisão, bem como a 

expedição de novo mandado para o cumprimento da obrigação, uma vez 

que, é Ação de Cobrança de Aluguéis, conforme Id. Doc. 8839300. Na 

decisão de Id. Doc. 90325757, revogando a decisão de Id. Doc. 8747194, 

bem como acolheu a emenda à inicial de Id. Doc. 8326001 determinando a 

citação da parte ré. O mandado foi devidamente cumprido pelo Oficial de 

Justiça, sendo a parte ré citada da presente ação para responder a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação e/ou, independentemente 

de cálculo efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos 

valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62, da Lei nº 8.245/91, 

consignando-se no mandado as advertências legais (art. 344, CPC), 

conforme certidão de Id. Doc. 9735206. O autor se manifestou pela 

decretação da revelia da parte ré com o julgamento antecipado do feito, 

conforme petitório de Id. Doc. 11302693. No Id. Doc. 15626257, foi 

certificado que parte requerida foi devidamente citada, deixando 

transcorrer o prazo de contestação “in albis”. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifica-se que a parte 

requerida foi devidamente citada e não contestou a ação, permitindo, 

assim, a incidência dos efeitos da revelia, mormente o de aceitar como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, conforme inteligência do 

art. 344, do CPC. Ante a não apresentação de contestação pela parte ré, 

DECRETO SUA REVELIA, passando assim a surtir seus efeitos legais. I - 

Do julgamento antecipado da lide. Considerando a desnecessidade de 

produção de novas provas e tendo em vista a revelia da parte ré (artigo 

355, incisos I e II, do CPC), passo ao julgamento antecipado da presente 

ação pelos fundamentos que seguem. II - Do mérito Da análise dos autos, 

denota-se que os pedidos são procedentes e restaram incontroversos a 

relação contratual de locação entabulada entre as partes, o valor dos 

aluguéis e encargos, bem como o inadimplemento da parte requerida, 

conforme noticiado na petição inicial. Por tratar-se de contrato de locação 

de imóveis é dever das partes cumprir cabalmente suas obrigações e, 

consequentemente, respeitar os direitos dos contratantes, em aplicação 

aos arts. 422 e 476, ambos do CC/2002. Portanto, concluo que o autor, 

proprietário do imóvel, cumpriu sua parte no contrato, contudo, a requerida 
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assim não o fez, o que evidencia a quebra contratual na forma do art. 62 

da Lei do Inquilinato. III – Da Multa Contratual, Juros de Mora e Correção 

Monetária É devida a incidência de correção monetária sobre o valor dos 

aluguéis inadimplidos em razão da ocupação de imóvel, objeto de contrato 

de locação, porquanto representa simples recomposição do valor 

monetário em razão do tempo transcorrido, ao passo que os juros 

moratórios, por se tratar de responsabilidade contratual, decorrem da 

impontualidade no adimplemento da obrigação. Em análise do contrato de 

locação de Id. Doc. 7309214, verifica-se que ficou firmado entre as partes 

na cláusula sexta a incidência de multa: “Em caso de mora no pagamento 

do aluguel, será aplicada multa de 2% sobre o valor devido e juros 

mensais de 1% do montante devido. ” Cumpre destacar que, a multa de 

2% pactuada no contrato de locação está dentro do parâmetro legal, posto 

que se aplicam aos contratos de locação as disposições da Lei do 

Inquilinato e do Código Civil. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, in 

verbis: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

REDUÇÃO DA PENHORA. MOMENTO DE ALEGAÇÃO. ART. 685, I E II DO 

CPC. IMÓVEL CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. 

CABIMENTO. ART. 82 DA LEI 8.245/91.INC. VII, ARTS. 1º E 3º DA LEI 

8.009/90.MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO DE 10% PARA 2%. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III 

– O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações locatícias, 

descabendo na espécie, com apoio nesta norma, vindicar a redução da 

multa - contratualmente pactuada entre as partes -, de 10% para 2%. IV – 

Recurso especial conhecido, mas desprovido. (REsp 302.603/SP, Rel. 

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2001, DJ 

04/06/2001, p. 235) No caso em exame, a correção monetária deve incidir 

a partir da data em que a requerida deveria pagar os aluguéis ao locador 

do imóvel, ora autor, aplica-se, portanto, a Súmula n. 43/STJ: "Incide 

correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo 

prejuízo". Frisa-se que, o e. TJMT já se manifestou pela adoção do 

INPC-IBGE como índice de correção monetária, pois é o que melhor reflete 

a desvalorização da moeda, portanto, mais adequado à recomposição e 

preservação do valor real do débito. Já os juros de mora são devidos no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, e devem 

incidir do vencimento das parcelas devidas a título de aluguel, nos termos 

do artigo 397, do CCB: "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, 

no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. No que tange 

à cláusula décima quinta de “cláusula penal”, consigno que não poderão 

incidir no cálculo do débito da locatária, pois a cobrança da multa de duas 

vezes o valor do aluguel e multa moratória representa verdadeiro bis in 

idem, em caso de despejo por falta de pagamento, eis que referidas 

penalidades possuem o mesmo fato gerador, tornando-se impraticável a 

cumulação de tais obrigações. Confira-se jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada 

com cobrança [...] Multa por infração contratual de 03 (três) alugueres 

cumulada com multa moratória de 10% pelo atraso do pagamento dos 

alugueres e acessórios da locação - Descabimento – Hipótese em que não 

se admite bis in idem, eis que a causa da infração é a impontualidade nos 

pagamentos dos alugueres e acessórios – Alegação de pagamento de 

conta de luz - Ausência de juntada de recibo de pagamento com a 

contestação - Documentos juntados na fase recursal que já existiam na 

data da propositura da ação e que deveriam ter sido juntados com a 

defesa - Documentos, entretanto, que podem ser relegados à exame, se o 

caso, na fase de execução do julgado - Recurso a que se dá provimento 

em parte, apenas para afastar da sentença a cumulação da multa por 

infração contratual de 03 (três) alugueres com a multa moratória de 10% 

pelo atraso do pagamento - Sucumbência mantida integralmente ao réu 

pelo princípio da causalidade. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP – 

RAC: 0020242-54.2012.8.26.0003, 27ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação 27/05/2015, Relator: Sergio Alfieri). Portanto, ao valor principal 

do montante dos aluguéis inadimplidos, deverão ser acrescidos apenas da 

multa contratual, juros moratórios, correção monetária e os demais débitos 

que eram de responsabilidade do locatário (água, energia elétrica, 

despesas ordinárias de condomínio e IPTU), que porventura tenham sido 

igualmente inadimplidos, conforme previsão da cláusula quarta do contrato 

de locação (Id. Doc. 7309214). IV – Do Despejo Compulsório Observa-se 

que, o despejo foi cumprido voluntariamente pela parte requerida, 

conforme informação trazida aos autos pelo autor na petição de Id. Doc. 

83260001. V - Do dispositivo Ante o exposto e, por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na 

exordial, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO firmado 

entre as partes (Id. 7309201– Pág. 1/3). Condeno parte requerida a ao 

pagamento dos aluguéis e encargos inerentes à locação, devidos até a 

efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de multa contratual, juros 

moratórios e correção monetária, nos termos do item III da presente 

sentença. Vencida em maior parte, a requerida arcará com o pagamento 

das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 

10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

1 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004365-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. (AUTOR(A))

FLAVIA PETERSEN MORETTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - 819.678.701-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004365-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. (AUTOR(A))

FLAVIA PETERSEN MORETTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - 819.678.701-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009469-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009469-40.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

João Paulo Marquezam da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c 

consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada em desfavor de 

Rancho T Agropecuaria LTDA. Verifica-se/ que a presente demanda foi 

distribuída por dependência à ação de nº 1007131-93.2018.8.11.0002, em 

trâmite da 2ª Vara Cível desta comarca. Portanto, em análise aos 

documentos instruídos na presente demanda, verifica-se a existência de 

conexão entre o presente feito e aquele em curso perante a 2ª Vara Cível. 

Em casos tais, a fim de se evitar decisões conflitantes entre juízos 

distintos, aplicável a regra contida no artigo 55 do CPC que prevê: "Art. 55 

– Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento 
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conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles". Assim, tendo em vista a conexão da presente ação 

com a acima mencionada, estas deverão ser reunidas para julgamento 

simultâneo, evitando-se, assim, decisões conflitantes. Diante destas 

considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar 

e julgar a presente demanda e determino a sua remessa ao juízo da 2ª 

Vara Cível desta comarca desta Comarca, para ser distribuída por 

dependência ao processo n.º 1007131-93.2018.8.11.0002, nos termos da 

fundamentação supra. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Várzea Grande-MT, 18 de outubro de 2018. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004358-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUENDER MANOEL VIEIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1004358-12.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA propôs AÇÃO 

MONITÓRIA em face de LUENDER MANOEL VIEIRA ME, ambos 

qualificados, pelos fatos, fundamentos e documentos que acompanham a 

exordial. Alega, em síntese, que é credor da requerida na importância de 

R$ 28.542,40 (vinte oito mil, quinhentos e quarenta dois reais e quarenta 

centavos), representadas pelas notas fiscais e recibos de entrega de 

mercadorias (Id. Doc. 8065680). Requer a declaração da dívida por título 

executivo, com as condenações de estilo. A requerida, embora 

devidamente citada, Id. Doc. 9999595, deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentação de contestação (certidão de Id. 15654400). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Trata-se de demanda monitória 

em que o requerida não ofertou contestação, ensejando na decretação de 

sua revelia, art. 344 do NCPC, e, via de consequência julgamento 

antecipado da lide, art. 355, II do CPC. Não cumprido o mandado e não 

oferecidos embargos, constitui-se, por força do art. 702, § 8º do CPC, 

título executivo judicial a pretensão da requerente. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o 

título executivo judicial a quantia de R$ 28.542,40 (vinte oito mil, quinhentos 

e quarenta dois reais e quarenta centavos), devendo o importe ser 

corrigido monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, desde o 

vencimento, com juros legais após a citação. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º, do 

NCPC. Deve o feito prosseguir na forma prevista no Livro II, Título II, do 

Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 1 de outubro de 2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 527829 Nr: 3039-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE SILVA DO NASCIMENTO, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 INTIMAÇÃO do Requerido/Executado para manifestar sobre o petitório de 

fls. 209/211, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383657 Nr: 1170-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNY MICHEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 INTIMAÇÃO do Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286287 Nr: 5503-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITABA INDÚSTRIA DE TABACO BRASILEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DISTRIBUIDORA DE TABACO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY DA COSTA LOPES R. 

NOGUEIRA - OAB:SP 145.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca das certidões do Oficial de 

Justiça de fls. 86 e 88, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 288912 Nr: 8393-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA ALEXANDRINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - OAB:MT 

13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO para o advogado da parte autora CLODOALDO ANTONIO 

BAIA, OAB/MT 13288, manifestar quanto à Correspondência Devolvida de 

fls. 131.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286210 Nr: 5396-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA PORFIRIO DE SOUZA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMA PETROFIL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
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FILTROS PARA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:MT 19.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Ante ao exposto, com fundamento no art. 1238 do Código Civil atual, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR o domínio da 

Requerente no imóvel localizado na Rua Y, Quadra 01, Lote n° 7, Bairro 

Vila Arthur, na cidade de Várzea Grande-MT, conforme Mapa e Memorial 

Descritivo, servindo a presente sentença como título para o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e, em seguida, expeça-se o devido mandado para 

transcrição do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis em nome da 

Requerente. Após, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.P.I.C

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009134-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VALDEMIR VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDICARD ADMINISTRACAO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009134-21.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDEMIR VIEIRA DA SILVA RÉU: CREDICARD 

ADMINISTRACAO LTDA. Vistos, etc. Em análise dos autos verifica-se que 

o presente feito está endereçado ao Juizado Especial, de forma que este 

juízo carece de competência para processar e julgar a presente demanda. 

Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua 

redistribuição para o Juizado Especial Cível competente desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

outubro de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312816 Nr: 8940-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROCILE LTDA, GABRIEL 

TEIXEIRA GIROTO, CLOVIS ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO, 

RENATA CRISTINA G. F. DA SILVA, REGINALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL TEIXEIRA GIROTO, Cpf: 

01979703116, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, Cpf: 86594044834, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido RENATA CRISTINA G. F. DA 

SILVA, Cpf: 00777291100, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido EDGAR CARLOS GIROTO, Cpf: 20643373187, Rg: 1.418193, 

Filiação: Zilda de Oliveira Giroto e Antonio Giroto Matiuso, data de 

nascimento: 12/11/1957, brasileiro(a), natural de Olimpia-SP, casado(a), 

comerciante, Telefone 65 3686-2417. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 588,50 (Quinhentos e oitenta e oito reais e 

cinquenta centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 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, ANNA GABRIELA 

NEVES BARROS, digitei.

Várzea Grande, 17 de outubro de 2018

Veridiana Chueiri Pompeu Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 269221 Nr: 8388-20.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA ROMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar novos 

cálculos, em conformidade com a sentença dos Embargos, encartada às 

fls. 138/139 e com a petição de fls. 25 dos Embargos em apenso, para 

prosseguimento da Execução, no prazo de 10 (dez) dias, bem como, para 

protocolar nestes autos a petição de fls. 31 dos referidos Embargos, onde 

requer a redução do percentual dos honorários contratuais, visto que as 

Requisições de Pagamento serão expedidas nestes autos.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349536 Nr: 15477-89.2014.811.0002

 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: VICENTINA LUCENI VAZ SALES

 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 144/150, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)
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FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005452-29.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ANA PAULA DE SOUZA ALVES 

Requerido: RÉU: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE, FRANCISCO ALVES DE SOUZA, 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 requerida para que apresente suas alegações 

finais, bem como manifeste sobre os documentos apresentados pela parte 

autora, no prazo de dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 18 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005452-29.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ANA PAULA DE SOUZA ALVES 

Requerido: RÉU: PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE, FRANCISCO ALVES DE SOUZA, 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 requerida para que apresente suas alegações 

finais, bem como manifeste sobre os documentos apresentados pela parte 

autora, no prazo de dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 18 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL ENGEL SCHMAEDECKE (AUTOR(A))

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002315-05.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): MARIA ISABEL ENGEL 

SCHMAEDECKE Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre a petição e documentos de ID n. 

14135392, 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, 18 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 402332 Nr: 12583-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 WALDIR GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, opôs “Embargos de 

Declaração” contra a sentença de mérito proferida nos autos, alegando 

haver omissão no que se refere ao indeferimento da produção de prova 

testemunhal.

Argumenta que o juízo entendeu que as provas acostadas aos autos se 

mostravam suficientes à análise da controvérsia, indeferindo a prova 

testemunhal.

 Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a 

omissão apontada.

 É o sucinto relatório.

Decido.

Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que protocolados 

no último dia do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que a publicação 

da sentença se deu em 1.10.2018 e o protocolo do recurso foi em 

8.10.2018, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada 

e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado.

Nenhuma razão assiste ao embargante em suas argumentações, pois, 

contrário ao afirmado, não houve omissão na sentença quanto à produção 

de prova testemunhal, na realidade a referida prova foi produzida, com a 

oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte autora/embargante.

 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 Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 97478 Nr: 6876-75.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ VIRGOLINO DE MELO, RITA PORFIRIO DE LIMA 

MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO(QUE POR MEIO 

DA SECRETÁRIA DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos pela parte 

executada, 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 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 a 

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.: 502929 Nr: 15289-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER BERNARDES - 

OAB:OAB/MT15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Tendo em vista que o processo está em trâmite desde 2017 e há quase 

três meses encontra-se suspenso aguardando a garantia do juízo, sem 

que a parte autora se manifestasse a respeito, determino seja esta 

intimada para, em 15 (quinze) dias, promover ato que lhe compete, 

comprovando nos autos o depósito do débito exequendo, sob pena de 

extinção da execução por ausência dos pressupostos processuais.

Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 487043 Nr: 6271-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTA REGINA DE MELO GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista que a pretendida suspensão não 

se aplica ao caso, por se tratar de embargos à execução pronto para ser 

julgado.

 Inclua-se, pois, o processo na ordem cronológica de julgamento, nos 

termos do art. 12, do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 482764 Nr: 3569-30.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZÔNIA LTDA, EDSON ABREU XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho o pedido retro, cumpra-se como requerido, dando-se vista dos 

autos à nova síndica, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias. Após, 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 241533 Nr: 2748-70.2010.811.0002

 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: MARINALVA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITAR VIDA & SAÚDE S/S LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL SANTA 

ROSA, ALCINDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:OAB/MT 7.332-A, 

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - OAB:14399-B, CRISTINA VARGAS 

REIS MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10.871, ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - 

OAB:7863/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL 

MUNICIPIO - OAB:, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:13.493, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/B, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:MT 8.447-B

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431343 Nr: 1727-49.2016.811.0002

 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 VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação e documentos de fls. 

126/234.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435456 Nr: 4315-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERAÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, 

VANESSA MARIA DE SANTANA, ALMIR CANDIDO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA MARIA DE SANTANA, Cpf: 

02854065158, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ALMIR CANDIDO 

FIGUEIREDO, Cpf: 02880147158, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

INTERAÇO INDUSTRIA METALURGICA LTDA, VANESSA MARIA DE 

SANTANAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Falta de recolhimento ICMS - GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2261/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2014

 - Valor Total: R$276.910,80 - Valor Atualizado: R$276.910,75 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Defiro parcialmente o pedido retro, apenas no 

que se refere a citação por edital dos executados Vanessa Maria de 

Santana e Almir Candido Figueiredo. Decorrido em branco o prazo, com 

fulcro no art. 72, II , do CPC, nomeio, desde já, a ilustrada Defensoria 

Pública como curadora especial, a quem deverá ser dada vista aos autos 

para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. Observando-se os 

autos, constata-se que a empresa executada foi regularmente citada (fl. 

8v).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 18 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333021 Nr: 1674-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZE DA COSTA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308925 Nr: 4911-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIAN EXPRESS GERENCIAMENTO E 

TRANSPORTES LTDA, LUCIMARA GREVE DE CASTILHO, MARCIO 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14361

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando a parte executada, por meio de seu advogado, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tempestivamente 

protocolizado.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005950-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO (ADVOGADO(A))

RICARDO SANTOS GUIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias especificar as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 545667 Nr: 12749-36.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca dos honorários periciais retro, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 311182 Nr: 7254-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA SANTIAGO LTDA - ME, SÔNIA 

SOELI MATOS SANTIAGO, URUMY CARNEIRO SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: URUMI RONDON CARNEIRO 

SANTIAGO - OAB:119143/MG

 Vistos, (..) A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não foi juntado 

por ele documento ou prova alguma que possibilitasse a constatação da 

veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz. De outro modo, é assente não ser 

cabível exceção de pré-executividade na hipótese em que se pretende 

discutir eventual excesso de execução, porque a finalidade da exceção 

de pré-executividade é tão somente combater matérias suscetíveis de 

conhecimento de ofício pelo magistrado, não sendo possível discutir 

matéria reservada a embargos. Tal análise foge dos contornos traçados 

para a exceção, uma vez que demanda dilação probatória, devendo ser 

promovida no âmbito dos embargos à execução. Diante do exposto, rejeito 

a exceção de pré-executividade. Sem condenação em honorários 

advocatícios. No mais, manifeste a Exequente em termos para 

prosseguimento da execução, devendo apresentar, na oportunidade, 

cópia integral do procedimento administrativo, se houver. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 221897 Nr: 2107-19.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACYR MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - UNIC BARÃO - OAB:6692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando a parte autora a requerer o que de 

direito, tendo em vista o pagamento dos valores pelo tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 340009 Nr: 7972-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 324953 Nr: 21342-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, SIRLENE FAGUNDES DE 

FREITAS, CLARICE APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:OAB/MT 4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB-MT 6203, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:OAB/MT 

6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT, VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 [...] 1) O Advogado do Réu MURILO, DR. VALMIR informou que pode ser 

encontrado no endereço acostado às fls. 2099 . 2) A Defesa de CLARICE 

e a de MURILO insistem na oitiva da testemunha SILVANO SILVA. A 
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seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – 5 (cinco) dias 

para a Defesa de CLARICE e MURILO confirmarem o endereço nos autos 

ou fornecerem o endereço de SILVANO atualizado. II- DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 10/12/2018 às 16h:30min. Intime-se a 

testemunha SILVANO no endereço que vier a ser fornecido. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 225354 Nr: 5757-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON NELSON DA SILVA, ANDERSON 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 15/10/2018 14h30 PROCESSO: 5757-74.2009 CÓD.: 225354

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: JEFERSON SILVA CORREA

Réu: EDMILSON NELSON DA SILVA

Aberta a audiência, constatada a presença da testemunha EDERSON 

GOMES DE MORAES, bem como do Ministério Público, ausentes os demais. 

1) Em contato telefônico o Advogado do Réu informou que não poderá 

comparecer a este ato por motivo de doença, requereu a designação 

desta audiência e posteriormente a juntada de atestado médico. A seguir, 

pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – DEFIRO os pedidos 

da Defesa do Réu. II – REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 29/10/2018 às 16h:30min. Intimem-se. III – Saem os abaixo 

assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina 

Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: JEFERSON SILVA CORREA

Réu: EDMILSON NELSON DA SILVA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 311437 Nr: 7519-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASCHINHGTON CALIXTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 15/10/2018 14h00 PROCESSO: 7519-86.2013 CÓD.: 311437

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogada do Réu: FERNANDA MENDES PEREIRA

 Réu: WASCHINGTON CALIXTO DE LIMA

Aberta a audiência, constatada a presença do Réu, bem como do 

Ministério Público, ausente a Advogada. 1) Tendo em vista a ausência da 

Advogada, não foi possível a realização da audiência. A seguir, pela MMa. 

Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – REDESIGNO a Audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 22/10/2018 às 16h:15min. Intimem-se. 

Requisite-se. II – Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária de 

Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Réu: WASCHINGTON CALIXTO DE LIMA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 379282 Nr: 26226-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, 

MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

jaqueline moreira martins pacheco - OAB:10.402

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 16/10/2018 15h00 PROCESSO: 26226-68.2014 CÓD.: 379282

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu MATHEUS: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Advogada do Réu ADRIANO: CARLA VICENZI BORBONATO

Réus: MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO E ADRIANO GONÇALES DE 

ARAÚJO

Aberta a audiência, constatada a presença dos Réus e suas respectivas 

Defesas, bem como do Ministério Público, ausente a vítima. 1) A Defesa do 

Réu Adriano insiste na oitiva da vítima. A seguir, pela MMa. Juíza foi 

proferida a seguinte DECISÃO: I – Em face da certidão à fls. 174 DEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa de Adriano, condicionando esse 

deferimento à apresentação do endereço da vítima, onde ela possa 

efetivamente ser encontrada, pois na hipótese contrária darei como 

desistência se a mesma não for encontrada no endereço então fornecido. 

II – REDESIGNO a Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

04/12/2018 às 16h:20min. Intimem-se. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira 

Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Defensor do Réu MATHEUS: CAMILLO FARES ABINADER NETO

 Advogada do Réu ADRIANO: CARLA VICENZI BORBONATO

Réu: MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 Réu: ADRIANO GONÇALES DE ARAÚJO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 372293 Nr: 21110-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10.207

 VISTOS EM CORREIÇÃO

cumpra-se como determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 504399 Nr: 16066-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agassis Souza Rodrigues da 

Silva - OAB:24.010/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agassis Souza Rodrigues da 

Silva - OAB:24.010/0

 DECISÃO

I – Haja vista o comparecimento espontâneo do Réu no processo, através 

da juntada da procuração de fls. 57, hei por bem entender estar suprida a 

necessidade de formalização da citação.

II – Tendo em vista que o Réu reside nesta Comarca, solicite-se a 

devolução da carta precatória expedida.

III – Intime-se o Réu para o comparecimento na audiência para a proposta 
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de Suspensão Condicional do Processo, a qual designo para a data 

de23/11/2018, às 13:40 horas.

IV - Consigne-se no mandado a advertência de que não comparecendo o 

acusado a audiência, autoriza-se a presunção de não aceitação da 

proposta.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 534786 Nr: 9421-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TARCISO BASSAN VEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:MT 7.881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte querelante, via DJE, para efetuar o pagamento 

da diligência, após, comprovar através de recibo original juntado aos 

autos, colimando o cumprimento do mandado.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 545096 Nr: 12403-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado para que apresente procuração nos autos até o 

dia da audiência, que se realizará no dia 30 de Outubro de 2018, às 

16h30min no fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 533594 Nr: 6340-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY GUZMAN GOMEZ, JORGE NEGRETE 

GUZMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO, no prazo LEGAL.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 425990 Nr: 25151-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Otavio Dias da Costa, Cpf: 05296542100, Rg: 23238763 

SSP MT Filiação: Otair Francisco da Costa e Lodia Alves Dias, data de 

nascimento: 22/09/1995, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), vendedor, Endereço: Rua 20, Qd 14 B, Nº 06, Bairro: 

Jacarandá, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S), acima qualificado(a,s) para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante deste, 

mais precisamente, para manifestar nos autos se há interesse na 

restituição dos bens apreendidos nos presentes autos (sendo 01 celular 

Motorola, cor branco/preto)

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Pelo Juiz foi dito: Vistos etc. Decreto a revelia do réu, 

que não mais reside no endereço informado ao juízo, conforme certidão 

que consta no apolo, nos termos do art. 367 do CPP. As partes desistiram 

da oitiva de todas as demais testemunhas. O interrogatório não foi 

realizado em face da revelia. As partes pugnaram pela apresentação de 

alegações finais por memoriais, o que foi deferido pelo juiz. Nada mais.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532436 Nr: 5656-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA SILVA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127/MT

 Intimação do patrono, devidamente habilitado,para comparecer em 

Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 30 de Janeiro de 

2019, às 15:00, no fórum desta comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477155 Nr: 237-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENTO CORREA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 Nos termos da legislação vigente e Provimento art. 1961, da CNGC, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 511800 Nr: 19982-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DOMINGOS DA COSTA, MICHELE 

CASSIANE ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento art. 1961, da CNGC, 

impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, 

via DJE, para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 553084 Nr: 16475-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO LUCAS REZENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:OAB/MT 14.033

 DR. WELSON GAIVA MARINO - OAB/MT 14033, da audiência de 

Interrogatório do acusado DANILO LUCAS REZENDE, designada para o dia 

25/10/2018, às 14:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 548637 Nr: 14358-54.2018.811.0002
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB/MT 11.190, da audiência de 

Inquirição de testemunha designada para o dia 22/10/2018, às 14:00 

horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522129 Nr: 25517-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIFARISTON ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549/MT, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 DRA. SILVANA MORAES VALENTE - OAB/MT 7139 e DR. RAFAEL 

MORAES VALENTE - OAB/MT 21549, da audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 30/10/2018 às 14:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 319798 Nr: 16169-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MALDONADO IANOVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN VEIGA - 

OAB:20.725-O

 DR.WILLIAN VEIGA OAB/MT 20725-0 - da r. sentença prolatada nestes 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 540352 Nr: 10095-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES DA SILVA, DELVAN CHAVES 

DOS SANTOS, DANILO CATARINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Cristina Yamazaki - 

OAB:25567-O

 DRA. DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - OAB/MT 25.567/O, da audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 30/10/2018, às 14:00 

horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 347576 Nr: 13923-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 266/272).

INTIME-SE o Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas, CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 515566 Nr: 21951-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA COSTA SOTO 

- OAB:18.509

 Trata-se de pedido de revogação do benefício de suspensão condicional 

do processo formulado pelo Ministério Público em razão de oferecimento 

de denúncia contra o acusado pela prática de outro crime (fl. 86).

No caso vertente não vislumbro a necessidade da realização de audiência 

de justificação, pois o cometimento do crime no decorrer do período de 

suspensão é causa obrigatória de revogação.

Assim, com fundamento no art. 89, §3º, da Lei 9.099/95, REVOGO o 

benefício da suspensão condicional do processo e DESIGNO audiência de 

instrução, debates e julgamento para o dia 10/09/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o Ministério Público e a 

Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 523897 Nr: 633-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMARLEY LIMA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Como bem destacado pelo percuciente Promotor de Justiça (fl. 100), em 

se tratando de concurso de crimes da mesma categoria, a competência 

será fixada pelo crime cuja pena seja mais grave (art. 78, inciso II, alínea 

“a”, do Código de Processo Penal).

Assim, como o crime apurado neste Juízo (condução de veículo automotor 

sob influência de álcool, art. 306 da Lei nº. 9.803/97) comina pena mais 

grave, até 03 (três) anos de detenção, do que o crime de desacato (art. 

331 do Código Penal), cuja pena é de até 02 (dois) anos de detenção, 

DETERMINO que se oficie ao Juizado Especial Criminal desta Comarca para 

que remeta a este Juízo o TCO de nº. 111-29.2018.811.0112, código 

210430), ante a ocorrência da conexão (art. 78, inciso II, alínea “a” e art. 

79, ambos do Código de Processo Penal).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 445548 Nr: 9686-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEMAR FERREIRA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANAYRA LAURA DE MORAES 

PROENÇA - OAB:23.792/O

 Diante da certidão da Sra. Gestora (fl. 201) dando conta que decorreu o 

prazo sem que a advogada do réu apresentasse os memoriais, intime-se o 

acusado, para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono ou 

manifestar expressamente o desejo de ser assistido pela Defensoria 

Pública.

 Neste último caso ou decorrido o prazo, ABRA-SE vista dos autos ao 

membro da Defensoria Pública que atua nesta Vara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 448876 Nr: 11350-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO PINTO RAMALHO DOS 

SANTOS, JONATHAN CAVARLHO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2019 às 

14h00.
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INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado CARLOS AUGUSTO PINTO 

RAMALHO DOS SANTOS, as testemunhas arroladas (fl. 13 e 786-v/787), 

o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 418626 Nr: 21340-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS 

SANTOS, CRISTIANO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19.494

 Tendo em vista que o acusado manifestou o desejo de ser patrocinado 

por Defensoria Pública (fl. 124-v), DESIGNO audiência de instrução, 

debates e julgamento para o dia 19/02/2019 às 14h30.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 532442 Nr: 5661-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILSON PEDRO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15415

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu BENILSON PEDRO DE 

QUEIROZ, o qual, por intermédio de Advogado constituído, se reservou o 

direito de analisar o mérito em sede de alegações finais (fl. 53/54).

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

novos fatos ou provas capazes de modificar o convencimento quando do 

recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

Em sendo assim, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 28/08/2019 às 15h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o acusado, as testemunhas arroladas, a 

Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 444859 Nr: 9317-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 DISPOSITIVO: Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado BENEDITO 

ACELINO DA COSTA.Após o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE as 

anotações de praxe e baixas necessárias e ARQUIVEM-SE os 

autos.INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado e o Ministério Público e, via 

DJE, a Defesa constituída.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 447248 Nr: 10552-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15.136

 INTIMAÇÃO para o advogado Jônathas Borges Hosaka, OAB/MT 15136, 

apresentar alegações finais , no prazo legal.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 205772 Nr: 1026-49.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, GENEIS DE 

MATOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE FRANÇA - 

OAB:

 Intimar o Dr. JOSÉ RENATO DE FRANÇA - OAB/MT 16.096, advogado 

constituído para parte querelante Sra. Elisangela Vieira de Jesus Pinto, 

para no prazo de 10 (dez) dias, a contar dessa intimação, apresentar os 

endereços atualizados dos querelados.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006041-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON GOMES DA SILVA (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, 18 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 
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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: 1008988-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAC DO OESTE TRANSPORTES LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é: 

PROCESSO: 1008988-14.2017. Certifico que, de posse do Mandado de 

BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO por Determinação do MMº (ª) Juiz de 

Direito da VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DET COMARCA, estive No 

Bairro Perineu, Centro Sul de Várzea Grande/MT, lá estando não foi 

possível proceder a APREENSÃO DO BEM DESCRITO NO MANDADO, um 

veiculo modelo L 200 TRITON 3.2 D, MARCA MITSUBISHI COR PRETA, ano 

2010, placa NWV 2969, e a CITAÇÃO DE LAC DO OESTE TRANSPORTES 

LTDA ME- ME, em razão de não localizar a Rua Afonso Amaurílio, S/N. 

Diante o exposto faço a devolução do Mandado ao Cartório para as 

devidas providencias. Dou Fé. VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1003141-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

KIRST & KIRST LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte 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 

...Certifico ...eu Oficial de Justiça em cumprimento ao presente mandado, 

não foi possível proceder a apreensão do bem constante no mandado, 

tendo em vista não te-lo encontrado e nenhuma informação obtive a 

respeito de seu paradeiro. Isto posto, faço a devolução do mandado para 

seus devidos fins. De tudo dou fé. VÁRZEA GRANDE/MT, 1 de agosto de 

2018. EVANIRDES DOS SANTOS. Oficial de Justiça . VÁRZEA GRANDE, 

18 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: 1000927-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANIA ALVES DA SILVA (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, dando cumprimento ao R.Mandado, me dirigí à Rua Gonçalo Domingos 

de Campos, 556, Bairro Figueirinha, nesta comarca, onde não foi possível 

proceder a citação da Requerida ERIVANIA ALVES DA SILVA, em face da 

mesma, não residir mais no referido endereço; no imóvel, reside seu pai 

Senhor HERMÓGENES DA SILVA, o qual me disse que a requerida reside 

atualmente no Bairro Água Limpa, nas proximidades da Prefeitura, porém, 

não sabia declinar o endereço correto e nem um telefone de contato da 

mesma. Em face do exposto, faço a devolução do mandado para os 

devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Manoel Francisco de Souza. 

VÁRZEA GRANDE, 18 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, 
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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: 1008302-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte 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 não foi possível dar cumprimento ao mandado por não encontrar no 

endereço declinado o bem a ser apreendido e nem o requerido. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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: 1003453-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BENEDITO RODRIGUES (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 r. Juizo, dirigi-me na Rua Vinte e Cinco de Agosto, 65, - Edf. 

Torres Málaga, bairro Duque de Caxias II em Cuiabá e, não foi possível dar 

cumprimento ao mandado por não encontrar o bem a ser apreendido e 

nem o requerido, sendo ali informado pela funcionária do Condomínio que 

não há nenhum morador que atende pelo nome do requerido e que no 

apartamento indicado reside outras pessoas. Dou fé. VÁRZEA GRANDE, 

18 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: 1003305-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DANIELLE SANTOS DE SOUSA (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 

e dou fé, que em cumprimento ao mandado, expedido por Determinação da 

Senhora Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário, autos 

1003305-30.2016.8.11.0002 de Busca e Apreensão de Veículo que figura 

como Requerente Banco do Brasil S.A em desfavor de Maria Danielle 

Santos de Sousa, que digito esta Certidão Negativa em face de ter 

diligenciado no endereço do mandado não localizei o Veículo, objeto da 

APREENSÃO, sendo que o e não foi possível CITAR a pessoa da 

Requerida, porque o endereço está incompleto, consta como: Rua Luiz 

José da Silva n. 17, COHAB Asa Bela, não informa o número da Quadra, e 

com poucas exceções todas Quadra tem o número 17, que encontrar 

pessoas com endereço incompleto é mais difícil, diferente dos Veículos, 

pois estes sempre há alguém para informar, ou na procura encontrar 

estacionado em garagem ou estacionado em frente da casa. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036219/10/2018 Página 547 de 569



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: 1009276-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARCOS DE CAMPOS (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 de citação 

negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de outubro de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008370-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES (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 DESPACHO PROCESSO 

1008370-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: MARIA SATURNINA BARROS RODRIGUES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa Judiciária, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Postergo a análise da manifestação da 

requerida para o momento oportuno. 5. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009272-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRL TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

JONILSON JOSE DE ALMEIDA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009272-85.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: CRL TRANSPORTES LTDA. - ME, JONILSON JOSE DE 

ALMEIDA ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução promovida 

pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

recolhidas as custas processuais e a Taxa Judiciária, necessários para o 

recebimento do feito. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 4. Às 

providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009244-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009244-20.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA BRANDAO Vistos. 1. 

Primeiramente, verifico que a ação fora equivocadamente cadastrada 

como Ação de Execução de Título Extrajudicial, entretanto, a mesma 

trata-se de Busca e Apreensão, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

dessa forma, proceda-se à Secretaria a devida retificação. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico que o autor 

não juntou a notificação do réu, de modo a comprovar sua mora, tão 

somente o instrumento de protesto, não demonstrando, dessa maneira, 

que esgotou os meios para tentativa de notificação extrajudicial do 

devedor, por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 4. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 

INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do devedor, 

porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, 

não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência 

pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei 

n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002901-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ADEILDO SILVA PINTO - ME (EXECUTADO)

ADEILDO DA SILVA PINTO (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 de Citação, expedido pelo r. Juizo, 

dirigi-me na Rua Fortaleza, quadra 26, casa 12, bairro Parque do Lago , 

nesta, e, aí sendo, não foi possível Citar Adeildo Silva Pinto - e Adeildo da 

Silva Pinto por não encontrá-lo, sendo ali informado pela atual moradora, 

Sra. Anita - que inclusive informou ser sua ex-sogra, de que o mesmo 

separou de sua filha e mudou-se para um condomínio próximo a Fabrica 

da Coca Cola, não sabendo precisar o seu endereço. Dou fé. . VÁRZEA 

GRANDE, 18 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: 1000757-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO (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 presente mandado de BUSCA E APREENSÃO E 

CITAÇÃO, expedido nos autos supra mencionados, dirigi-me até a Rua 02 

de Maio, nº 453, (parte sem asfalto, sem saida) Bairro da Manga, nesta 

cidade, e lá estando, não encontrei o veiculo objeto da medida liminar 

deferida, e nenhuma informação objetive quanto a sua localização, e nem 

a requerida DHEBORA DE PAULA SILVA PINHO, tendo em vista que a 

casa estava fechada, razão pela qual não foi possível proceder a BUSCA 

E APREENSÃO e demais atos determinados. VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1000054-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 3 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: 1001808-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BATISTA SOARES (EXECUTADO)

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 
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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, 18 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003813-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CARNE 3 FAMILIAS LTDA (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. VÁRZEA GRANDE, 2 

de outubro de 2018. Joseline Maria Martins da Cruz Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000849-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOTTINO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que apesar de citado através de mandado com Id. 

4945894, cumprido no dia 31/05/2017, e juntado com a certidão do oficial 

Id. 7973013, a parte requerida deixou transcorrer seu prazo, sem 

manifestação. VÁRZEA GRANDE, 18 de outubro de 2018. PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS Técnico(a) Judiciário(a) D.F SEDE DO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003331-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO AGRO E FERRAGENS LTDA - ME (RÉU)

JULIO CESAR FLORINDO (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, dando cumprimento ao r. mandado expedido por determinação da 

MMª Juíza de Direito da Vara Bancária da Comarca de Várzea Grande - 

M T ,  e x t r a í d o  d o s  A u t o s  d a  A ç ã o  -  P r o c e s s o 

nº1003331-91.2017.8.11.0002 em que figura como Parte Autora: BANCO 

DO BRASIL S.A e como Parte Requerida: FLORINDO AGRO E FERRAGENS 

LTDA - ME, JULIO CESAR FLORINDO dirigi - me no endereço constante do 

mandado e não localizei, bem como não obtive informação do Requerido 

supra razão pela qual não foi possível proceder a sua CITAÇÃO. Assim 

sendo, faço devolução do mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou Fé. Paulo Dias - Oficial de Justiça. . VÁRZEA GRANDE, 18 

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: 1003473-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1003473-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCIELLY DE ASSUNCAO GUZEN 

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. Em 

análise aos documentos acostados aos autos, verifico que não foi 

anexado o instrumento de procuração outorgando poderes ao patrono 

Jose Carlos Skrzyszowski Junior em favor do peticionante. 3. Verifico 

ainda, que o autor não colacionou o Contrato social, no intuito de 

demonstrar a titularidade do crédito em relação ao requerido, requisito 

necessário para apreciação do pedido. 4. Dessa maneira, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULINO 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, dirigi-me no endereço indicado no mandado, no bairro Cohab Cristo 

Rei, mais precisamente na Rua R, atual Rua João Poupino, Qda. 46, n. 6, 

ali, não foi possível citar a pessoa de Daniel Paulino Gomes, por motivo de 

não morar nesse endereço; nesse endereço mora a Sra. ANA, há muito 

tempo, que disse não ter conhecido nenhuma pessoa com esse nome 

nessa rua; um comerciante, também de frente com o endereço, disse nao 

ter conhecido nenhum Daniel Paulino Gomes nessa região. Motivo pelo 

qual faço devolução do mandado para novas determinações. VÁRZEA 

GRANDE, 18 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: 1000603-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VCF COMERCIO DE MOLAS AUTOMOTIVAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ (EXECUTADO)

VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE FIGUEIREDO (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 e Execução expedido pelo 

juizo da Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, processo 

1000603-14.2016.8.11.0002, PJE, de posse do mandado me dirigi até o 

endereço constante do mandado, RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, 1220, 

BAIRRO QUILOMBO, ED. CARDI, por interfone falei com o Porteiro do 

Prédio, o senhor LUIS CESAR MARQUES DA SILVA, ele após consultar a 

listagem de moradores, informou-me, que não consta os nomes de MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO, VICTÓRIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO e 

ERCELL DE OLIVEIRA SAVAREZ, como moradores do Edificio. Diante do 

exposto não foi possível dar o cabal cumprimento ao referido mandado, 

faço a devolução do mesmo em cartório para os devidos fins. O referido é 

verdade dou fé. BENEDITO PAES DE BARROS NETO - OFICIAL DE 

JUSTIÇA.. VÁRZEA GRANDE, 18 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: 1005684-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYEDNNE SOUZA DOS SANTOS (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 corretamente 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, desvinculado da diligência 

complementar, para o devido cumprimento de nova citação, conforme a 

retro indicação do endereço da inicial. VÁRZEA GRANDE, 3 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002017-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA DE SANTANA (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, dirigi-me no 

endereço declinado e não encontrei o bem a ser apreendido. LIDENOR 

VIRGULINO DA SILVA/Oficial de Justiça VÁRZEA GRANDE,18 de outubro 

de 2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313867 Nr: 10095-52.2013.811.0002

 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: BENEDITO ANTONIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 253732 Nr: 12478-08.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO & LISSONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.

1. Considerando o teor da decisão proferida no Agravo de Instrumento 

(fls. 179/183), determino a remessa do processo à Secretaria deste Juízo 

para que aguarde o decurso do prazo assinalado.

2. Após, com ou sem manifestação do agravante, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado do 

Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331607 Nr: 334-60.2014.811.0002

 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: MARIDELMA LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:9113-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A

 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 Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515050 Nr: 21673-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 11/10/2018, não 

constou o nome do patrono da parte Requerida, que aportou ao feito, em 

fls. de nº 25, desse modo, remeto a nova intimação para que, este, 

manifeste acerca da Decisão, qual o teor é: "Vistos.

1. Recebo os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, uma vez que 

a parte autora não preencheu os requisitos necessários para atribuição 

do referido efeito (§ 1º, art. 919 do CPC).

2. Ouça o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias - (art. 920, I, do CPC).

3. Após, conclusos para os fins do artigo 920 do CPC (julgamento 

antecipado ou instrução).

4. Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515769 Nr: 22073-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Vistos, em correição

..

1. DEFIRO a embargante os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

Art. 98 da Lei 13105/15.

2. Inicialmente, apensem-se aos autos de Execução nº 

11761-20.2015.811.0002 – Cód. 400811.
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3. Na sequência, certifique a tempestividade dos embargos propostos.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 515050 Nr: 21673-70.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELO - OAB:3811

 Vistos, em correição

..

1. DEFIRO a embargante os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

Art. 98 da Lei 13105/15.

2. Inicialmente, apensem-se aos autos de Execução nº 

12919-52.2011.811.0002 – Cód. 270991.

3. Na sequência, certifique a tempestividade dos embargos propostos.

4. Após, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317587 Nr: 13950-39.2013.811.0002

 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: CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado/requerente para 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318177 Nr: 14550-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA LIMA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

ausência da distribuição da carta precatória à comarca de Rondonópolis 

MT. sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro Francisco dos Santos – 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318817 Nr: 15205-32.2013.811.0002

 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: JOSÉ EDSON VOBEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que em 05(cinco) dias, requerer o que entender de direito acerca do valor 

depositado nos autos. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos 

Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262438 Nr: 1158-24.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM PEREIRA DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, para que, 

no prazo de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito acerca do 

cálculo de fls. 214/216. Nada mais. Paulo Pedro Francsico dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 8691 Nr: 522-20.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE CEREAIS SANTA LUZIA LTDA, 

NELSON BRAZ FARIA, ARMANDO DE MAMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TOMAZETI 

CARRARA - OAB:4653, VANESSA TOMAZETI CARRARA - 

OAB:4653/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 272156 Nr: 14491-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ORAYDE OLIMPIO DA SILVA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI MEOTTI - OAB:OAB/MS 

47.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Procedo a intimação da parte requerida para que se manifeste quanto o 

item2. da decisão de fls 50, visto que a petição juntada aos autos não 

consta o documento de procuração e subtabelecimento do requerido, 2. 

Dessa forma, determino a intimação da instituição financeira, a fim de 

sanar a irregularidade processual indicada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de desentranhamento e entrega da peça ao subscritor, bem 

como, ser considerado revel (art. 76, § 1º, inciso II do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319129 Nr: 15507-61.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: L DE SENA EIRELI ME, LUIZ DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302709 Nr: 23564-05.2012.811.0002

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA COSTA DO AMARAL 

ALMEIDA - OAB:, SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437281 Nr: 5292-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CESARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352421 Nr: 17617-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:OAB/MT 15.813-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.: 410894 Nr: 17138-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO LEITE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282819 Nr: 1639-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JACOB DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carla beatriz rieffe franco - 

OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274722 Nr: 17726-18.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 326305 Nr: 22656-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, SHYRLEI MARIA RIGO, ANA PAULA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410940 Nr: 17162-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte requerente, para que em 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da carta precatoria juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289117 Nr: 8643-41.2012.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DE SOUZA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Damas Filho - 
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OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte requerente, para que em 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da carta precatoria juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306817 Nr: 2635-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA PEREIRA DA SILVA

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003519-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

REIJANY DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003519-50.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: REIJANY DA SILVA ALMEIDA Vistos. 1. Considerando 

que a Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

02/09/2016, no REsp 1578526/SP, determinou a suspensão em todo o 

território nacional, dos processos que versam sobre a validade da 

cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários, o sobrestamento do 

presente feito é a medida que se impõe. 2. Tal medida se justifica pela 

pendência de discussão da questão na Corte Superior (STJ), motivo por 

que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. 3. Assim, 

tendo em vista que a contestação possui pedido revisional e, no contrato, 

encontram-se as taxas supracitadas, determino o arquivamento provisório 

do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009212-15.2018.8.11.0002

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:

DELEY SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009212-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DELEY SILVA DOS SANTOS 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. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância à decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 33.895,71 (trinta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e 

setenta e um centavos), conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Considerando que o autor pugna na inicial que o 

requerido realize o pagamento referente à integralidade da dívida a fim de 

efetivar a purgação da mora, o valor das custas e taxas judiciárias deve 

corresponder à totalidade do débito. 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Verifico 

ainda, que o autor colacionou ao feito duas Notificações Extrajudiciais, no 

entanto, a primeira notificação retornou com o motivo “AUSENTE”, 

carecendo do comprovante de seu recebimento. 7. Ademais, quanto à 

segunda notificação o autor não juntou aos autos o AR- Aviso de 

Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, 

trazendo apenas o documento sob o ID. 15851871, no qual consta que a 

notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama, na qual consta a 

mensagem que o recibo de entrega foi assinado por “Rosangela R. S. 

Santos”. 8. Ocorre que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, 

não ficou configurada a mora, eis que o telegrama não está acompanhado 

do A. R., vejamos: “E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR 

TELEGRAMA SEM A.R. – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA 

DE FÉ PÚBLICA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão 

fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para 

endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para 

essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a 

informação prestada por eles não tem presunção de veracidade. 

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de 

Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se 

tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação 

sem julgamento do mérito”. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, 

Publicado no DJE 03/07/2018). 9. Além do mais, denoto que dentre a 

documentação necessária não consta os comprovantes do recolhimento 

das custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para 

análise do pedido. 10. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 11. Intime-se. 12. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAIQUE CARLLO DO CARMO REIS (TESTEMUNHA)

FERNANDO DE CARVALHO RAMALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000877-07.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BANCO PAN S.A., BANCO ITAU BMG 
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CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Considerando que os demais requeridos já 

ofertaram à contestação, intime-se o requerido Banco Pan S.A, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Contestação. 2. Decorrido o prazo, 

sem ou com apresentação de defesa do requerido Banco Pan S.A, 

intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias ofertar réplica 

à Contestação. 3. Concedo á parte requerida Banco do Brasil, o prazo de 

05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000744-62.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

Vistos. 1. Considerando a audiência realizada, fica a parte requerida, 

intimada neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar à 

contestação. 2. Concedo à parte requerida o prazo de 5 (cinco) dias para 

juntada de procuração. 3. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000995-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO SERGIO MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO 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 

1000995-80.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BRUNO SERGIO MEDEIROS RÉU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Considerando a audiência realizada, fica a 

parte requerida, intimada neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ofertar à contestação. 2. Defiro o pedido da advogada da parte requerida 

para juntada de substabelecimento e carta de preposto. 3. Concedo à 

parte requerente o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento. 4. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GONCALO NUNES PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001787-68.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIEGO GONCALO NUNES PINHO 

Vistos. 1. Considerando que já se escoou o prazo requerido pela parte, 

deixo de acolher o seu pedido. 2. Providencie o autor, o quanto for 

necessário para o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. 

Mantendo-se inerte, intime-se pessoalmente o autor para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 

485, § 1º do CPC. 4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001088-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001088-43.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: PORTELLA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, 

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial, promovida pelo credor em desfavor do 

executado, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. 

Analisando os autos, verifico que fora cadastrado no polo ativo da ação o 

Banco Bradesco Cartões S.A (CNPJ 59.438.325/0001-01), contudo, a 

parte credora informada na inicial e documentos que acompanham a 

mesma, encontram-se em nome do Banco Bradesco S.A (CNPJ 

60.746.948/0001-12), de modo, que não ficou claro a quem pertence a 

titularidade do crédito. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a quem de fato 

pertence a titularidade do crédito, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009334-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH LIMA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009334-28.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ELIZABETH LIMA E SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 
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deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004405-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004405-49.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: EDILAINE VIEIRA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta à comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que está se refere à parcela de N°02 com 

vencimento em 22/07/17, que conforme a planilha de débito encontra-se 

paga, e a divida constante na inicial refere-se à parcela N°04 com 

vencimento em 22/09/17, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da 

parcela vencida. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira 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. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. 5. Ademais, verifico que o 

instrumento de procuração colacionado aos autos encontra-se vencido, 

conforme o prazo de validade descrito no mesmo, assim sendo, o autor 

necessita regularizar a representação processual. 6. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007649-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007649-83.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CECILIO DA 

SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006541-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006541-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RICARDO FERREIRA DA SILVA 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “Endereço Insuficiente”, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os meios de localizar o 

devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço indicado no 

contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o protesto seja 

anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o recente 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO 

CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS 
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PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 

1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E 

APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto. Não se 

admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, 

uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou 

mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 

111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Ademais, verifico que o autor não colacionou o Contrato 

Social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito em relação ao 

requerido. 7. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva constituição em mora 

nos moldes consignados e sane a irregularidade apontada, na forma do 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 8. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009267-63.2018.8.11.0002

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:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

ELIANA APARECIDA DE CASTRO (EXECUTADO)

WILSON CELSO TEIXEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

NC ALIMENTOS 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 

1009267-63.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME, WILSON CELSO 

TEIXEIRA JUNIOR, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, ELIANA APARECIDA 

DE CASTRO Vistos. 1. Citem-se as partes devedoras para pagarem o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009087-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBSCLERIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009087-47.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: RUBSCLERIA NOGUEIRA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora 

para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, 

art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado 

que em havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela 

metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de 

embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 

915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as 

prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008671-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEDROSO DE LIMA (EXECUTADO)

W. P. DE LIMA PECAS E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008671-79.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: W. P. DE LIMA PECAS E SERVICOS - ME, WAGNER 

PEDROSO DE LIMA Vistos. 1. Cuida-se Execução de título extrajudicial, 

proposta por ITAU UNIBANCO S/A, em desfavor de W K PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA-ME, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Em análise aos autos, constato que o nome da empresa executada 

encontra-se cadastrado equivocadamente como “W. P. DE LIMA PECAS E 

SERVICOS - ME”, dessa forma, proceda-se à Secretaria a devida 

retificação. 3. Citem-se as partes devedoras para pagarem o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 4. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores em seguida. 5. Não sendo encontrados os devedores, deverão 

ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 6. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da divida (CPC, art. 827, caput). 7. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 8. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 9. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 10. Defiro as prerrogativas do art. 212 e 

§§ do CPC. 11. Intime-se. 12. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005712-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO SAAD (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005712-72.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: FABIO SAAD Vistos. 1. Considerando que o autor manifestou 

nos autos acerca da diligência negativa do senhor Oficial de Justiça, 

mantenha-se o processo concluso para análise do pedido retro citado. 2. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007371-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007371-19.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Vistos. 1. 

Considerando que o autor manifestou nos autos acerca da diligência 

negativa do senhor Oficial de Justiça, mantenha-se o processo concluso 

para análise do pedido retro citado. 2. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005268-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE FERREIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005268-73.2016.8.11.0002; AUTOR(A): LUZINETE FERREIRA DE 

AZEVEDO RÉU: BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Prestação de Contas proposta por LUZINETE FERREIRA DE AZEVEDO em 

face do BANCO HONDA S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz, a 

requerente, que em 03/04/12 firmou um contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária nº 1055228, para aquisição de um veículo 

marca HONDA, modelo Biz 125 EX, chassi 9C2JC4830CR017177, cor 

vermelha, ano 2012, placa OAU-9892 Renavam 461679175, no valor total 

de R$ 14.546,40 (quatorze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e 

quarenta centavos), para ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais. 3. Afirma que deixou de efetuar o pagamento da parcela nº 34, 

com vencimento em 03/02/2015 e, diante do seu inadimplemento, o 

requerido ingressou com uma Ação de Busca e Apreensão. Ademais, 

como a autora não teve condições de purgar a mora, o veículo fora 

apreendido para garantir a quitação do débito. 4. Dessa foram, requer a 

prestação de contas, a fim de ser informado sobre a venda do veículo, 

bem como da utilização do valor arrecadado na purgação da mora, dando 

fim à relação jurídica existente entre as partes. 5. Com a exordial foram 

juntados os documentos de id’s 4286222, 4286236, 4286256 e 4286286. 

6. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (id 5071138), 

alegando que o produto auferido com a venda do bem não foi suficiente 

para saldar a totalidade da dívida da autora junto ao banco requerido, 

restando saldo remanescente a ser liquidado, bem como, a inexistência da 

obrigação de prestar contas. Ao final, requer a improcedência do pedido, 

juntando ao processo judicial eletrônico os documentos de id’s 5071140, 

5071145, 5071165, 5071170, 5071176 e 5071181. 7. A parte autora, por 

sua vez, apresentou a impugnação à contestação (id 6755872), alegando 

a falta de clareza na prestação de contas e insurgindo-se com relação ao 

valor da venda do bem, reafirmando seu pedido inicial. 8. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de 

Prestação de Contas proposta por LUZINETE FERREIRA DE AZEVEDO em 

face do BANCO HONDA S/A, partes qualificadas nos autos, conforme 

relatório acima. 10. Versa o feito sobre pedido de prestação de contas, 

alegando a autora que, o requerido não prestou contas acerca da venda 

do veículo apreendido na ação de Busca e Apreensão, bem como do valor 

da mora com suas respectivas correções, até a data da venda, e do 

saldo, se houver. 11. O requerido, por sua vez, alega a existência de 

saldo remanescente a ser liquidado pela parte autora, considerando que o 

valor da venda do bem não foi o suficiente para saldar a totalidade da 

dívida. 12. Pois bem. O procedimento da prestação de contas, hoje Ação 

de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC e divide-se em 

duas fases. A primeira refere-se à análise da obrigação de prestar 

contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as 

contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou débito. 13. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE 

EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO 

- RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE 

OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o 

legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o 

propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem 

razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, 

do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando 

o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 

552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim 

ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando 

que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 14. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 15. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decretro-Lei nº 911/69. 16. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E 

APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. 

EXISTÊNCIA DE CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. Apesar de o recorrente afirmar que eventual obrigação 

de prestação de contas deveria ter sido postulada nos autos da ação de 

busca e apreensão do veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta 

que, caso existente a obrigação de prestar as contas, sejam elas 

realizadas na presente ação, específica para tal fim. 2. Descabe falar-se 

em ausência de interesse de agir quando possível à autora postular 

prestação de contas atinentes aos recursos recebidos pela venda de 

veículo apreendido em ação de busca e apreensão, em decorrência da 

obrigação legal disposta no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação 

de prestação de contas é dividida em duas fases, sendo que, num 

primeiro momento, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as 

contas para, em segunda fase, decidir-se acerca de eventual quantum do 

crédito ou débito. 4. Encontrando-se o feito na primeira fase, não cabe 

apreciar, em tal momento processual, a existência de crédito ou débito, 

conforme alegações do réu, visto que referente ao procedimento de 

segunda fase da prestação de contas. 5. Descabida condenação, de 

ofício, por litigância de má-fé, com base em oferecimento de defesa contra 

texto expresso de lei, quando inexistente comprovação de conduta 

maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco ocorrência de dano 

processual a outra parte ou retardamento prolongado do feito, não 

podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de defesa. 6. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 20140110853139, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2015 . Pág.: 247) 17. 

Com efeito, o veículo objeto da medida liminar da ação de Busca e 

Apreensão (nº 19949-02.2015.811.0002 – cód. 416092) fora apreendido, 
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consolidando nas mãos do requerente, o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem, o que o legitima em seu interesse de exigir as 

contas ao requerido. 18. Dessa forma, não há que se falar em 

desobrigação do requerido no seu múnus de prestar contas. 19. Ademais, 

a parte autora discordou com os valores apresentados pelo requerido, 

especialmente com relação ao preço de venda do veículo, afirmando que 

deveria ter sido utilizado a tabela FIPE, bem como, alega falta de clareza na 

prestação de contas. 20. Pois bem. A segunda parte do artigo 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69 é claro ao dispor que, deve-se aplicar o preço da 

venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes e entregar 

ao devedor o saldo apurado, se houver. 21. Ou seja, o valor da venda não 

necessita obrigatoriamente corresponder ao valor verificado na tabela 

FIPE, desde que o não tenha sido preço vil, conforme segue a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. Não há falar 

na revelia do credor fiduciário, tendo em vista que a manifestação da 

instituição financeira noticiando o valor da venda do veículo apreendido e 

o saldo devedor do financiamento foi protocolada anteriormente à juntada 

do AR de intimação do banco para prestar contas. 2. O vencimento 

antecipado, incidente na hipótese em tela, não se confunde com a 

liquidação antecipada, faculdade atribuída ao consumidor, prevista no § 2º 

do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não realizado 

o adimplemento antecipado de qualquer parcela da obrigação, o que 

poderia ensejar a redução proporcional dos juros e dos demais 

acréscimos contratuais. 3. A alegada prescrição das parcelas do 

financiamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública, 

congnoscível de ofício, não tendo sido suscitada no curso do processo, 

caracteriza inovação recursal, revelando-se inviável o conhecimento, no 

particular, do recurso de apelação. 4. A prestação de contas no tocante 

ao montante apurado com a venda do veículo apreendido está prevista no 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por outro lado, no que se refere ao 

abatimento da dívida, o dispositivo em comento é claro no sentido de que 

o... valor a ser aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes deve corresponder ao preço da venda, não ao valor 

verificado na Tabela FIPE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSE 

LIMITE, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075122275, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, 

Julgado em 28/09/2017). (TJ-RS - AC: 70075122275 RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Data de Julgamento: 28/09/2017, Décima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifo 

nosso) 22. Por outro lado, apesar de não restar demonstrado que o valor 

da venda do veículo tenha sido por preço vil, verifica-se que não fora 

apresentada a nota fiscal da venda, bem como, não houve comprovação 

das despesas contratuais relacionadas na apuração do saldo 

remanescente (id 5071165). 23. Segue o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE JULGADAS EM 

CONJUNTO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DO 

VEÍCULO. DA UNIFICAÇÃO DE FASES. Possível a unificação da primeira e 

da segunda fase da demanda, no caso. DO MÉRITO. 1. Não demonstrado 

que o valor de venda do veículo tenha sido por preço vil. 2. Os valores 

incluídos pela Administradora de Consórcio, relacionados a efetivos 

gastos na ação de busca e apreensão, devem permanecer no cálculo. Por 

outro lado, as despesas incomprovadas, consideradas apenas pela 

empresa ré como despesas contratuais, devem ser suprimidas. Mantida a 

sentença nos pontos. 3. A sucumbência deve ser invertida no caso 

concreto, sopesado, inclusive o saldo credor em favor da administradora 

ré. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RÉ. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70070239355, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 

27/10/2016). (TJ-RS - AC: 70070239355 RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016) (grifo nosso) 24. 

Diante do exposto, PROVEJO o pedido de prestação de contas, para 

condenar o requerido à prestação de contas à parte autora, de acordo 

com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos 

do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 25. Prestadas as contas, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para a autora manifestar-se (§ 2º, do art. 550 

do CPC), devendo observar o disposto no § 3º, do art. 550 do CPC. 26. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005582-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 5 5 8 2 - 4 8 . 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: LEVINALDO 

FERNANDES DE OLIVEIRA 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. Em análise aos autos, verifico que 

dentre a documentação necessária, não consta o Contrato realizado entre 

as partes, o que demonstra, em princípio, ausência de interesse 

processual do autor, ante a não comprovação de relação jurídica entre 

eles. 3. 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). 4. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007928-06.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA Vistos. 1. 

Considerando que o autor manifestou nos autos acerca da diligência 

negativa do senhor Oficial de Justiça, mantenha-se o processo concluso 

para análise do pedido retro citado. 2. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004651-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA BARBOSA DE SANT ANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004651-79.2017.8.11.0002; REQUERENTE: RAQUEL CRISTINA BARBOSA 

DE SANT ANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. 

Considerando a audiência realizada, fica a parte requerente, intimada 

neste ato para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar à contestação. 2. 

Defiro o pedido da advogada da parte requerida para juntada de carta de 

preposto. 3. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003228-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CAMILA ANDRETTY (ADVOGADO(A))

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003228-21.2016.8.11.0002; REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: DANIELLE DIAS 

DOS SANTOS SOUZA Vistos. 1. Em que pese a remessa do processo 

para sentença, melhor analisando o processo verifico que o bem objeto da 

ação não fora apreendido. 2. Assim, concedo ao autor o prazo de 5 dias 

para que pugne pelo que entender necessário visando o prosseguimento 

do feito, em especial a apreensão do veículo. 3. Após, conclusos para 

deliberações. 4. Por derradeiro, consigno que a contestação e a 

reconvenção serão analisadas no momento oportuno. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004698-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO (ADVOGADO(A))

JAMILE LUCIANE VACHILESKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 

1004698-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): JAMILE LUCIANE VACHILESKI 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos. 1. Determino para que a 

Secretaria deste Juízo certifique os prazos da contestação e da 

impugnação apresentadas no processo. 2. Ainda, proceda ao 

cadastramento e inclusão dos novos patronos do requerido ora 

constituídos nos autos. 3. Após, conclusos para sentença. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA 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 

1005108-77.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: JBS S/A EXECUTADO: PONTO 

DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME Vistos. 1. 

Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do 

Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de 

Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão 

desta competência, prevista no artigo 3º, §1º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §1º - A Vara Especializada em Direito 

Bancário terá competência para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes”. 2. Dessa 

forma, considerando que nenhuma das partes desde feito se enquadra 

como instituição financeira, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor 

para que proceda a distribuição à Vara competente. 3. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003140-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBILI COMERCIO E LOCACAO 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 

1 0 0 3 1 4 0 - 1 2 . 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: MOBILI 

COMERCIO E LOCACAO LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006803-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO PANTANAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006803-66.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: ECO PANTANAL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, 

CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA Vistos. 1. Citem-se as partes 

devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 
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garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006449-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DO CARMO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006449-41.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: NIVALDO DO CARMO E SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003901-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CLUBE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (RÉU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003901-77.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ANTONIO CLUBE RÉU: PANSERV 

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME 

Vistos. 1. Primeiramente, determino à retificação do polo passivo 

passando-se a constar BANCO PAN S/A e PARANÁ CRED, conforme 

disposto na exordial. 2. Cumprida a determinação supra, determino para 

que a Secretaria deste Juízo intime o autor para que no prazo de 5 dias 

pugne pelo que entender necessário acerca da não citação do segundo 

requerido PARANÁ CRED. 3. Ainda, determino para que a senhora 

Gestora certifique o prazo da contestação apresentada em ID. 9419569, 

bem como da impugnação em ID. 9817477. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007061-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (RÉU)

THALLES DANTAS ROMAO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007061-76.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMAO Vistos. 1. Cuida-se de ação Monitória, promovida pelo credor em 

desfavor do executado, pretendendo receber a quantia informada na 

inicial. 2. Analisando os autos, verifico que fora cadastrado no polo ativo 

da ação o Banco Bradesco Cartões S.A (CNPJ 59.438.325/0001-01), 

contudo, a parte credora informada na inicial e documentos que 

acompanham a mesma, encontram-se em nome do Banco Bradesco S.A 

(CNPJ 60.746.948/0001-12), de modo, que não ficou claro a quem 

pertence a titularidade do crédito. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a 

quem de fato pertence a titularidade do crédito, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002574-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG (ADVOGADO(A))

MARCIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002574-34.2016.8.11.0002; AUTOR(A): MARCIO PAULO DA SILVA RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. Determino para que a Secretaria deste Juízo 

certifique o prazo da contestação apresentada. 2. Após, conclusos para 

sentença. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009198-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOARIDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009198-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOARIDES DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta 

retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”, carecendo do comprovante 

de seu recebimento e, na sequência, juntou instrumento de protesto, sem 

exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que, não ficou 

demonstrada a mora. 4. Verifico ainda que, não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, bem como guias e comprovante de pagamento da 

custas processuais e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006371-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006371-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS Vistos. 

1. Considerando que o autor renunciou o prazo recursal, conforme se 

visualiza em petitório de ID. 15973949, determino para que a senhora 

Gestora certifique o trânsito em julgado e arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de praxe. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005929-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE SANTANA (AUTOR(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEY ANTONIA DE LIMA OAB - 545.620.741-91 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005929-52.2016.8.11.0002; AUTOR(A): MARCOS ANTONIO DE 

SANTANA CURADOR: MARINEY ANTONIA DE LIMA RÉU: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. 1. Determino para que a senhora Gestora certifique 

os prazos da contestação e da impugnação apresentadas. 2. Após, 

conclusos para sentença. 3. às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009261-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RAMIRES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009261-56.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SIMONE RAMIRES VIEIRA 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 à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que está 

retornou com o motivo “Endereço insuficiente”, carecendo de seu 

comprovante de recebimento, deste modo, não ficou comprovada à mora 

do requerido. 4. Ainda, denoto que parcela constante na referida 

notificação é de N°21 com vencimento em 06/04/18, que conforme a 

planilha de débito encontra-se paga, e a divida constante na inicial 

refere-se à parcela N°24 com vencimento em 06/07/18, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 5. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO 

DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS 

PARCELAS FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da 

norma de regência, a instituição financeira 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. 2. Se 

a devedora foi notificada para o pagamento de prestações que 

posteriormente foram quitadas, estando em aberto parcelas que somente 

venceram após a notificação, não há como considerar válida a notificação 

que constituiu em mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali 

descritas, não subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas 

posteriores à constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia 

desinteresse na rescisão do contrato, razão pela qual se mostra 

escorreita a decisão de indeferimento da liminar com base na ausência 

dos pressupostos legais da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido.(TJ-DF 07094644520178070000 DF 

0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 04/10/2017)”. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades 

apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009331-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO GOMES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009331-73.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: MARCOS AURELIO GOMES RIBEIRO 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 
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liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que está retornou com o motivo 

“Mudou-se”, carecendo de seu comprovante de recebimento, deste modo, 

não ficou comprovada à mora do requerido. 4. Ainda, denoto que parcela 

constante na referida notificação é de N°08 com vencimento em 10/04/18, 

e a divida constante na inicial refere-se à parcela N°01 com vencimento 

em 10/09/17, não tendo sido, portanto, o devedor notificado da parcela 

constante na exordial. 5. Em que pese à juntada do instrumento de 

protesto, verifico que o autor realizou somente uma tentativa de entrega 

da notificação, assim sendo, o mesmo não comprovou que esgotou todos 

os meios para localização do requerido, a fim de efetivar sua constituição 

em mora. 6. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO 

INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – 

INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017)”. 7. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 8. Intime-se. 9. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007534-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO MELO FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007534-62.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: HIAGO MELO FORTES Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009364-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

HIGOR SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009364-63.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, HIGOR SOUZA 

RODRIGUES, ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES Vistos. 1. Citem-se as 

partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENE DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000711-72.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CHIMENE DIAS DE ARAUJO RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Determino para que a Secretaria deste 

Juízo certifique o prazo da contestação. 2. Após, conclusos para 

sentença. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003715-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIPULLO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003715-20.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO CIPULLO NETO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte recai em cobrança de 

dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o 

disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, em observância ainda à 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso 

Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor 

apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo 

de ofício o valor da causa para R$ 94.963,36 (noventa e quatro mil, 

novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Considerando que o 

autor pugna na inicial que o requerido realize o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas a fim de efetivar a purgação da mora, o valor das 

custas e taxas judiciárias devem corresponder à integralidade do débito. 

5. Desta maneira, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que 

recolha as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art. 290). 6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 7. Após o recolhimento das 

custas remanescentes remetam-se conclusos para análise do pedido 

liminar. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001850-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001850-30.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., 

SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SAMUEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Determino para que a Secretaria deste Juízo certifique 

o decurso de prazo do autor (instituição financeira) para apresentação 

impugnação. 2. Após, conclusos pra sentença. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007920-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO (ADVOGADO(A))

VALQUIR JOSE GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 

1007920-29.2017.8.11.0002 AUTOR(A): VALQUIR JOSE GONCALVES 

RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de Revisional de 

Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

VALQUIR JOSÉ GONÇALVES, em face de BANCO ITAÚ S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Aduz o autor por que possui dois 

contratos firmados com a parte requerida, o primeiro na agência 6545, 

conca corrente nº 1.233-5, que se trata de um crédito automático (capital 

de giro) no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser pago em 44 

parcelas de R$ 4.456,15 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 

e quinze centavos), com juros capitalizados de 5,05% ao mês, pactuado 

em 27/03/2016 e o segundo na agência 9676, conca corrente nº 1.233-0, 

que se refere a cheque especial Pessoa Física, com juros pré-fixados, 

variáveis mês a mês, que no período de 01/01/2013 a 31/08/2017 foram 

compreendidos os percentuais de 11,94% ao mês e 143,29% ao ano, para 

pessoa física. 3. Afirma o autor que, após os cálculo das taxas de juros 

praticadas constatou que sobre o primeiro contrato resta um saldo 

devedor de R$ 49.825,87 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco 

reais e oitenta e sete centavos) e do segundo contrato resta um saldo 

credor no importe de R$ 24.871,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta 

e um reais e oitenta centavos), 4. Assevera que com a compensação 

entre o débito e o crédito dos contratos, resta apenas o saldo devedor de 

R$ 24.432,71 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e 

setenta e um centavos), valor este que visa pagar em 30 (trinta) parcelas 

no importe de R$ 814,42 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e dois 

centavos). 5. Propôs a presente demanda para o fim de revisar as 

cláusulas dos contratos de Crédito Automático e Cheque Especial, a fim de 

incidir os juros remuneratórios pactuados no contrato, a utilização das 

taxas contratadas, aplicando-se os encargos prefixados calculados por 

dias corridos sobre todas importâncias lançadas a débito e a crédito nos 

extratos bancários, de forma mercantil. 6. Em decisão de ID. 11095456 

fora recebida a inicial e determinada a citação da parte requerida. 7. O 

requerido apresentou sua contestação, conforme se visualiza em ID. 

12787227, asseverando que a cobrança dos juros remuneratórios 

observa os parâmetros estabelecidos em jurisprudência do STJ, que os 

juros remuneratórios superiores a 12% não são abusivos, que a 

capitalização é legítima e está prevista em contrato, que a comissão de 

permanência está prevista em contrato para incidir, de forma exclusiva, no 

período de inadimplência, que não existe cobrança de comissão de 

permanência, que os encargos moratórios estão de acordo com o art. 52, 

§1º, do CDC e com o entendimento sumulado do STJ (Súmulas 285 e 379), 

que inexiste apontamento restritivo e no caso de apontamento 

preexistente, pela aplicação da Súmula 385 do STJ. 8. O autor, por sua 

vez, apresentou a impugnação visualizada em ID. 12865047. 9. Vieram-me 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 10. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento, já que se trata de revisão de 

cláusulas contratuais. DAS PRELIMINARES 11. Considerando que as 

preliminares aventadas se confundem com o mérito, juntamente com o 

mesmo serão analisadas. DO MÉRITO 12. Cuida-se de ação Revisional de 

Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

VALQUIR JOSÉ GONÇALVES, em face de BANCO ITAÚ S/A, conforme 

narrado no relatório supra. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 13. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 14. Assim, 

aplicam-se ao caso concreto as regras consumeristas. DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 15. O autor alega ser ilegal a 

cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições 

financeiras, no contrato de financiamento. 16. 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 
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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). 17. 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. 18. Por isso, tal pleito improcede. DA APLICAÇÃO DO SISTEMA 

PRICE 19. A Tabela Price pode ser definida como sistema em que a partir 

do conceito de juros compostos (juros sobre juros ou juros exponenciais), 

forma-se um plano de amortização do capital em parcelas periódicas 

iguais e sucessivas, considerando o termo vencido. 20. É este o 

ensinamento de Luiz Antonio Scavone Junior, na sua obra Juros no Direito 

Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 2003: “Neste sistema de 

amortização as parcelas são compostas de um valor referente aos juros, 

calculados sobre o saldo devedor amortizado, e outro referente a própria 

amortização. Os juros são compostos na exata medida em que, sobre o 

saldo amortizado, é calculado o novo saldo, com base nos juros sobre 

aquele aplicados, e, sobre este novo saldo amortizado, mais uma vez os 

juros sobre todo o capital e não sobre a parcela devida, e assim por 

diante”. 21. De acordo com a Tabela Price, no transcorrer do 

financiamento são pagos os juros já incorporados na prestação e aqueles 

calculados sobre o saldo devedor. Se o sistema for corretamente 

aplicado, com os juros incidindo igualmente sobre o valor de cada 

prestação e do saldo devedor, não ocorrerá qualquer resíduo ao final, 

resultando em saldo sempre zero. 22. A utilização da Tabela Price é legal, 

desde que corretamente aplicada, e a jurisprudência é unânime em dizer 

que, para a sua incidência é necessário que esteja prevista no contrato 

firmado entre as partes. 23. No caso dos autos, não se verificou a 

existência de cláusula que consigne a utilização da Tabela Price como 

plano de amortização no contrato juntado aos autos, logo não prospera a 

alegação da parte autora sobre possível capitalização mensal utilizando a 

fórmula matemática da Tabela Price. 24. Portanto, como não há a utilização 

da Tabela Price como plano de amortização dos contratos sub judice, o 

argumento da parte autora restou prejudicado. DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA 25. 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. 

26. No entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não 

consta nos autos qualquer informação acerca dessa cobrança. 27. Por tal 

motivo, improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo 

banco requerido. DA MULTA CONTRATUAL 28. Com relação ao tema, o 

CDC prevê que “as multas de mora decorrentes do inadimplemento de 

obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do 

valor da prestação” – (CDC, art. 52, § 1º). 29. No caso dos autos, o 

contrato prevê multa moratória de 2% (dois por cento), sobre o valor 

devido, conforme se depreende do contrato entabulado entre as partes. 

30. Dessa forma, deixo de afastar o referido encargo, tendo-se em vista 

que está em consonância com a previsão legal. 31. Por esta razão, 

improcede o pleito. DIPOSITIVO 32. Isto posto e por tudo mais que dos 

autos consta, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, nos termos 

do artigo 487, I do CPC. 33. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios estes que arbitro em 15% sobre o 

valor atualizado da causa. 34. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na 

distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 35. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002757-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMAR BUSNELLO (ADVOGADO(A))

RICARDO DA COSTA VASCONCELLOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002757-05.2016.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: RICARDO DA COSTA VASCONCELLOS 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em face de RICARDO DA 

COSTA VASCONCELLOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

A liminar foi deferida e determinada à citação (ID. 6673215). Efetivada a 

medida liminar e a citação da parte requerida (ID. 9619999 e 9619999), o 

mesmo apresentou contestação (ID. 9960564 ) questionando o acumulo de 

taxas e pugnando pela justiça gratuita. 3. Devidamente intimado, o autor 

apresentou a sua impugnação (ID. 10108057). 4. Vieram-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de 

produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o 

pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

DO MÉRITO 6. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por Disal 

Administradora de Consórcio Ltda, em desfavor de Ricardo da Costa 

Vasconcellos, visando a apreensão do bem descrito na inicial, conforme 

narrado no relatório supra. DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 7. 

Quanto ao pedido de revisão, ressalto que é admissível à discussão de 

encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e 

apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da 

economia processual e da ampla defesa. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 8. 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”. 9. Por tal 

motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e não-discriminados. 

DA JUSTIÇA GRATUITA 10. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 11. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 12. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 

13. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander 

Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias 

aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), 

pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o 

cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei 

posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis 

derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral 

(GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – 

Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 14. In 

casu, constato que o requerido pagava de parcela do financiamento o 

valor de R$ 3.072,16 (três mil e setenta e dois reais e dezesseis 

centavos), o que por si só demonstra a capacidade financeira. 15. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada INDEFIRO o pedido de justiça. 

16. Desta forma, e considerando que no mandado de citação constou 

expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal 

prazo, a mesma quedou-se inerte, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento. 17. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da 
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parte requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o 

pagamento da integralidade do débito pendente, deverá responder pela 

sua inércia. 18. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. DISPOSITIVO 19. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, 

por conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

20. Condeno parte requerida ao pagamento das custas processuais e, em 

razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 21. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 22. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA (RÉU)

AMANOIR BRESOLIN FILHO (RÉU)

ANDRE RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

GUILHERME LINHARES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000354-29.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA, AMANOIR 

BRESOLIN FILHO, ANDRE RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

ação e Cobrança proposta por BANCO DO BRASIL S.A, em face de 

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA, AMANOIR 

BRESOLIN FILHO e ANDRE RODRIGUES DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Assevera o autor que na data de 10/08/2012 

celebrou com a primeira requerida o Termo de Adesão ao Regulamento do 

Cartão BNDES nº 276.409.668 – Cartão BNDES nº 73766753, 

disponibilizando o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Afirma 

que em 14/08/2015 firmaram um Aditivo de Retificação ao Termo de 

Adesão com a finalidade de elevar o valor contratado para R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais). 4. Em razão do atraso no pagamento, 

propôs a presente demanda a fim de receber o débito que se encontra no 

montante de R$ 150.621,82 (cento e cinquenta mil, seiscentos e vinte e um 

reais e oitenta e dois centavos). 5. Em decisão de ID. 5835412 fora 

recebida a inicial e determinada a citação dos requeridos. 6. Realizada 

audiência de conciliação ID. 8274559 esta restou infrutífera. 7. Os 

requeridos apresentaram contestação visualizada em ID. 8791478, 

alegando em preliminar, a ilegitimidade de um dos requeridos e, no mérito, a 

inversão do ônus da prova e a revisão acerca da capitalização dos juros. 

8. O autor, por sua vez, apresentou a sua impugnação, conforme se 

visualiza em ID. 9332520. 9. Vieram-me conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. 10. Cuida-se de ação de Cobrança proposta por Banco 

do BrasilS/A, em face de Solupetro Distribuidora de Filtros e Soluções 

Ltda, Amanoir Bresolin Filho e André Rodrigues da Silva, conforme 

narrado no relatório supra. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

11. 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. 

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 12. Asseveram os 

requeridos, em sede de preliminares, a ilegitimidade passiva do requerido 

André Rodrigues da Silva, sob o fundamento de que no Termo Aditivo de 

Retificação e Ratificação ao Termo de Adesão 276.409.668, há a cláusula 

de exclusão da obrigação de fiança deste requerido, permanecendo como 

fiador somente o requerido Amanoir Bresolin Filho. 13. Pois bem, 

analisando o Termo Aditivo de Retificação e Ratificação ao Termo de 

Adesão 276.409.668 anexado ao processo em ID. 4643142 constato a 

veracidade da afirmação, sendo que realmente existe a cláusula de 

exclusão de garantias – fiadores acerca do requerido André Rodrigues da 

Silva. 14. Desta feita, ACOLHO a preliminar aventada para determinar a 

exclusão do polo passivo do requerido André Rodrigues da Silva. DA 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 15. Nos termos da 

súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. 16. Assim, aplicam-se ao caso concreto as 

regras consumeristas. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS 17. Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado 

entre as partes, os requeridos, na qualidade de consumidores, tem o 

direito de revisar os seus termos que reputa como ilegais ou abusivos. 18. 

Afinal, o contrato pactuado entre as partes é de adesão, pois já firmado 

em contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao 

subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas 

pelo réu. As partes requeridas não tiveram nenhuma participação na 

elaboração do contrato, cabendo-lhes apenas aderir ou não às condições 

impostas unilateralmente. 19. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, 

não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação 

instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas 

ou incompatíveis com a boa-fé. 20. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

21. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pelos requeridos. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES 22. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, 

Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 23. In casu, 

os requeridos descuraram ao apontar a taxa medida de mercado aplicada 

ao contrato em comento, sendo que apenas alegaram a suposta cobrança 

abusiva por parte da instituição financeira. 24. Por tal motivo, não conheço 

dos pedidos não especificados e não discriminados. DISPOSITIVO 25. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

determinar a exclusão do polo passivo do senhor ANDRÉ RODRIGUES DA 

SILVA, CPF 017.964.279-00 e, condenar os requeridos SOLUPETRO 

DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA, AMANOIR BRESOLIN 

FILHO, qualificados nos autos, ao pagamento de R$ 150.621,82 (cento e 

cinquenta mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), 

devidamente atualizados monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 25. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 26. Decorrido o 

prazo recursal e não havendo interesse no cumprimento da sentença, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 27. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008356-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008356-51.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDNA SOUZA SILVA Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de EDNA 

SOUSA SILVA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora a emendasse a inicial, a fim de comprovar, 

efetivamente, a mora do devedor, sob pena de indeferimento inicial, vez 

que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, retornou com o 
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motivo “NÃO PROCURADO”. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. In casu, 

em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito o instrumento de protesto de 

ID. 15682759, realizado em 06/09/2018, após a propositura da ação. 6. 

Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. “APELAÇÃO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para a busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a 

comprovação da mora do devedor através de prévia notificação 

extrajudicial (exegese do art. 2º, § 2º, c/c o art. 3º, caput, do Decreto-Lei 

nº 911/69 e a Súmula nº 72 do STJ). 2. É inadmissível a notificação do 

devedor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Recurso 

desprovido. 4. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4857545 PE, Relator: 

Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2017)”. 

8. Não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 10. Custas pagas na 

distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 12. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
 

 

PORTARIA Nº ..../2018-DF 

 

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-

MT, Doutora ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

Considerando o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 

 

Considerando a publicação do Provimento n. 10/2016-CM, disponibilizado no DJE n. 

9803/2016, de 27/6/2016 que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 

Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, 

bem com o plantão semanal; 

 

Considerando a Portaria nº 648/2017-PRES, de 22.11.2017, que estabeleceu a escala de 

férias individuais dos Magistrados no ano de 2018; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de SINOP-MT, referente aos 

meses de DEZEMBRO de 2018, RECESSO FORENSE e JANEIRO de 2018, 

obedecerá a seguinte escala de plantão regional e plantão local: 
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I – MAGISTRADOS – NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2018 
 
 
 
 

ESCALA DE PLANTÃO – MAGISTRADOS - RECESSO FORENSE – 2018-2019 
 

SINOP – VARAS CRIMINAIS 
 

 
1SINOP – VARAS CÍVEIS e CLÁUDIA  

 

 
 
 

SORRISO e NOVA UBIRATÃ  

1 Os magistrados de Sinop do plantão cível responderão pela Comarca de Cláudia (cível/criminal) nos períodos respectivos. 

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 
31/10 (19h00min) a 05/11 (11h59min) 

DR. CLÉBER LUIS ZEFERINO DE PAULA  
JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE SINOP 
 

05/11 (12h00min) a 09/11 (11h59min) Dr. João Manoel Pereira Guerra 
Juiz da 3ª Vara Criminal de Sinop 

09/11 (19h00min) a 12/11 (11h59min) 
 

DR. CLÓVIS MÁRIO TEIXEIRA DE MELLO 
JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP 
 

12/11 (19h00min) a 14/11 (11h59min)  
 

Dr. João Manoel Pereira Guerra 
Juiz da 3ª Vara Criminal de Sinop 

14/11 (19h00min) a 19/11 (11h59min) 
DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO 
JUÍZA DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP 
 

19/11/18  Dr. Mário Augusto Machado 
Juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop 

19/11 (19h00min) a 21/11 (11h59min) 
DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO 
JUÍZA DA 4ª VARA CÍVEL DE SINOP 
 

21/11 (19h00min) a 23/11 (11h59min)  
 

Dr. Mário Augusto Machado 
Juiz da 4ª Vara Criminal de Sinop 

23/11 (19h00min) a 26/11 (11h59min) 
DR. JACOB SAUER  
JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SINOP 
 

26/11 (19h00min) a 30/11 (11h59min) Dr. Walter Tomaz da Costa 
Juiz da 1ª Vara Cível de Sinop 

30/11 (19h00min) a 03/12 (11h59min) DR. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE 
JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

03/12 (19h00min) a 07/12 (11h59min) 
Dr. Cléber Luís Zeferino de Paula  
Juiz da 2ª Vara Cível de Sinop 

07/12 (19h00min) a 10/12 (11h59min) DR. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU 
JUIZ DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SINOP 

10/12 (19h00min) a14/12 (11h59min) Dr. Clóvis Mario Teixeira de Mello  
Juiz da 3ª Vara Cível de Sinop 

14/12 (19h00min) a 17/12 (11h59min) DRA. DÉBORA ROBERTA PAIM CALDAS  
JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL  

17/12 (19h00min) a 19/12 (14h59min) Dra. Giovana Pasqual de Mello  
Juíza da 4ª Vara Cível de Sinop 

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA CIDADE 
15h do dia 19.12.2018 12h00min do dia 26.12.2018 Débora Roberta Paim Caldas Sinop 
12h01min do dia 26.12.2019 12h00min do dia 02.01.2019 Mário Augusto Machado Sinop 
12h01min do dia 02.01.2019 11H59min do dia 07.01.2019 Rosângela Zacarkim dos Santos  Sinop 

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA CIDADE 
15h do dia 19.12.2018 23h59min do dia 02.01.2019 Jacob Sauer Sinop  
00h00min do dia 03.01.2019 12h do dia 07.01.2019 Tiago Souza Nogueira de Abreu Sinop 

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA CIDADE 
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LUCAS DO RIO VERDE e TAPURAH 
 

  
 

VERA – FELIZ NATAL 
 

 
 

COLÍDER – NOVA CANAÃ DO NORTE – ITAÚBA –  
TERRA NOVA DO NORTE E MARCELÂNDIA  

 

 
MAGISTRADOS – JANEIRO DE 2019 

 

PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 
07/01 (12h00min) a 11/01 (11h59min) Dr. Jacob Sauer   

Juiz da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Sinop 

11/01 (19h) a 14/01 (11h59min) DR. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 
JUIZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP 

14/01 (19h) a 18/01 (11h59min) 
 

Dr. Tiago Souza Nogueira de Abreu  
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais de Sinop 

18/01 (19h) a 21/01 (11h59min) DR. ADALTO QUINTINO DA SILVA  
JUIZ DA COMARCA DE VERA 

21/01 (19h) a 25/01 (11h59min) Dr. Walter Thomaz  
Juiz da 1ª Vara Cível de Sinop 

25/01 (19h) a 28/01 (11h59min) DR. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 
JUIZ DA COMARCA DE FELIZ NATAL  

28/01 (19h) a 01/02 (11h59min) Dr. Cléber Luís Zeferino de Paula  
Juiz da 2ª Vara Cível de Sinop 

 
III - GESTORES JUDICIAIS – NOVEMBRO e DEZEMBRO 2018  

15h do dia 19.12.2018 19h do dia 27.12.2018 Anderson Candiotto Sorriso 
19h01min do dia 27.12.2018 12h do dia 07.01.2019 Glauber Lingiardi Strachicini Sorriso  

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA CIDADE 
15h do dia 19.12.2018 23h59min do dia 25.12.2018 Gleidson Grisoste de Oliveira  Lucas do Rio Verde 
00h00min do dia 26.12.2018 23h59min do dia 31.12.2018 Hugo José Freitas da Silva Lucas do Rio Verde 
00h00min do dia 01.01.2019 12h do dia 07.01.2019 Melissa de Lima Araújo  Lucas do Rio Verde 

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA CIDADE 
15h do dia 19.12.2018 19h do dia 28.12.2018 Adalto Quintino da Silva Vera 
19h01min do dia 28.12.2018 12h do dia 07.01.2019 Juliano Hermont Hermes da Silva Feliz Natal  

INÍCIO  TÉRMINO  JUIZ(A) PLANTONISTA 
15h do dia 19.12.2018 19h do dia 27.12.2018 Mauricio Alexandre Ribeiro   
19h01min do dia 27.12.2018 12h do dia 07.01.2019 Rafael Siman Carvalho 

26/10 (12h) a 02/11 (11h59min) ANA LÚCIA CASTILHO LOPES  
2ª Vara Criminal  

02/11 (12h) a 09/11 (11h59min) CRISTIANO RIBAS BONETE  
3ª Vara Criminal 

09/11 (12h) a 16/11 (11h59min) MARI TERESINHA NOGUEIRA  
4ª Vara Criminal   

16/11 (12h) a 23/11 (11h59min) LÍVIA FURQUIM QUEIROZ DE SOUZA 
1ª Vara Cível  

23/11 (12h) a 30/11 (11h59min) LUZIMEIRY TOMAZ NAZÁRIO 
2ª Vara Cível  

30/11 (12h) a 07/12 (11h59min) VANIA MARIA NUNES DA SILVA 
3ª Vara Cível 
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PLANTÃO DOS GESTORES JUDICIAIS – RECESSO FORENSE 2018-2019 
 
ORDEM PERÍODO NOME  UNIDADE 

JUDICIÁRIA 
TELEFONE 

01 19.12.18 (15h00min) a 22.12.18 (17h00min) 
 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZÁRIO 
 

2ª VARA CÍVEL  (66) 99988-7079 

02 22.12.18 (17h01min) a 24.12.18 (17h00min)  
 

VANIA MARIA NUNES DA SILVA 3ª VARA CÍVEL  (66) 99999-8734 

03 24.12.18 (17h01min) a 25.12.18 (17h00min)  
 

CLARICE JANETE DA FONSECA 
OLIVEIRA 

4ª VARA CÍVEL (66) 99981-9729 

04 25.12.18 (17h01min) a 28.12.18 (17h00min)  
 

KARINE DANIELLE RODRIGUES VE – JUIZADOS 
ESPECIAIS 

(66) 99957-0161 

05 28.12.18 (17h01min) a 31.12.18 (17h00min)  
 

ELAIR DE FÁTIMA JANETE DA 
FONSECA OLIVEIRA 

VE – FAMÍLIA E 
SUCESSÕES 

(66) 99639-3287 

06 31.12.18 (17h01min) a 01.01.19 (17h00min)  
 

CLEBER ZUANAZZI 
 

VE - INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 

(65) 99610-6808 

07 01.01.19 (17h01min) a 04.01.19 (17h00min)  
 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 
AMORIM 

VE – FAZENDA 
PÚBLICA 

(66) 99626-9029 

08 04.01.19 (17h01min) a 07.01.19 (12h00min)  
 

LÍVIA FURQUIM RODRIGUES 
QUEIROZ DE SOUZA 

1ª VARA CÍVEL  (66) 98475-0001 

 
 
ORDEM PERÍODO NOME  UNIDADE 

JUDICIÁRIA 
TELEFONE 

01 19.12.18 (15h00min) a 23.12.18 (17h00min) 
 

ANA LÚCIA CASTILHO LOPES  
 

2ª VARA CRIMINAL  (66) 99695-5988 

02 23.12.18 (17h01min) a 27.12.18 (17h00min)  
 

MARI TERESINHA NOGUEIRA  4ª VARA CRIMINAL (66) 99695-5988 

03 27.12.18 (17h01min) a 01.01.19 (17h00min)  
 

SONIA APARECIDA TRAVAGLIA  
 

1ª VARA CRIMINAL (66) 99695-5988 

04 01.01.19 (17h01min) a 07.01.19 (12h00min)  
 

CRISTIANO RIBAS BONETE 3ª VARA CRIMINAL (66) 99695-5988 

 
GESTORES JUDICIAIS – JANEIRO de 2019 

 
 

IV - OFICIAIS DE JUSTIÇA - NOVEMBRO DE 2018 
 

DIA DO MÊS DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA 
01 QUINTA-FEIRA FERNANDO KREUZ DALLAGNOL 
02 SEXTA-VEIRA FRANCISCO TONINATO 
03 SÁBADO GILSON GAIESKI 

07/12 (12h) a 14/12 (11h59min) CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 
4ª Vara Cível 

14/12 (12h) a 19/12 (15h00min) ELAIR DE FÁTIMA JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 
Vara Especializada de Família e Sucessões  

07.01.19 (12h) a 11.01.19 (11h59min) CLEBER ZUANAZZI 
Vara Especializada da Infância e da Juventude 

11.01.19 (12h) a 18.01.19 (11h59min) CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM  
Vara Especializada da Fazenda Pública  

18.01.19 (12h) a 25.01.19 (11h59min) SONIA APARECIDA TRAVAGLIA  
1ª Vara Criminal   

25.01.19 (12h) a 01.02.19 (11h59min) 
 

ANA LÚCIA CASTILHO LOPES 
2ª Vara Criminal   
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04 DOMINGO IZANETE WEISSHAUPT 
05 Segunda-feira Plinio Mendonça / Ricardo Barsand Pinheiro 
06 Terça-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi 
07 Quarta-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 
08 Quinta-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos Santos Anjos 
09 Sexta-feira Bernadete Borba / Celso de Oliveira Marques 
10 SÁBADO JANDIRA MARIA HINTZ 
11 DOMINGO JOÃO CARLOS BOTIN 
12 Segunda-feira Edézio Pereira Jorge / Eduardo Pereira da Silva 
13 Terça-feira Eroni da Luz / Fernando Kreuz Dallagnol 
14 Quarta-feira Francisco Toninato / Gilson Gaieski  
15 QUINTA-FEIRA JOÃO CARLOS GIRARDI 
16 SEXTA-FEIRA  NORANEY JOAQUIM DE SOUZA 
17 SÁBADO MARCELA LIGOR MONTEIRO 
18 DOMINGO PLINIO MENDONÇA 
19 Segunda-feira Jandira Maria Hintz / João Carlos Botin 
20 TERÇA-FEIRA REGINA YAMAUTI 
21 Quarta-feira João Carlos Girardi / Marcela Ligor Monteiro  
22 Quinta-feira Noraney Joaquim de Souza / Plinio Mendonça  
23 Sexta-feira  Regina Yamauti / Ricardo Barsand Pinheiro  
24 SÁBADO RICARDO BARSAND PINHEIRO 
25 DOMINGO RICARDO MONTEIRO SEGRILO 
26 Segunda-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi 
27 Terça-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 
28 Quarta-feira Wanderley Olímpio / Alberto Carlos dos Santos Anjos 
29 Quinta-feira Bernadete Borba / Celso de Oliveira Marques 
30 Sexta-feira  Edézio Pereira Jorge / Eduardo Pereira da Silva 

 DIA DO 
MÊS DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

 01 SÁBADO ROSE MEYRE MOGGI 
 

 02 DOMINGO SILVANI WALL GOMES 
 03 Segunda-feira Eroni da Luz / Fernando Kreuz Dallagnol 
 04 Terça-feira Francisco Toninato / Gilson Gaieski 
 05 Quarta-feira Jandira Maria Hintz / João Carlos Botin 
 06 Quinta-feira João Carlos Girardi / Marcela Ligor Monteiro 
 07 Sexta-feira Plinio Mendonça / Regina Yamauti 
 08 SÁBADO VALTER MORTELARO LOPES 
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OFICIAIS DE JUSTIÇA – DEZEMBRO DE 2018 
OFICIAIS DE JUSTIÇA - JANEIRO DE 2019 
 

 DIA DO 
MÊS DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

RE
CE

SS
O 01 TERÇA-FEIRA RICARDO BARSAND PINHEIRO 

02 QUARTA-FEIRA RICARDO MONTEIRO SEGRILLO 
03 QUINTA-FEIRA ROSE MEYRE MOGGI 
04 SEXTA-FEIRA  SILVANI WALL GOMES 
05 SÁBADO VALTER MORTELARO LOPES 
06 DOMINGO WANDERLEY OLÍMPIO 

 07 Segunda-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 08 Terça-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 
 09 Quarta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 
 10 Quinta-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 11 Sexta-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 

 09 DOMINGO WANDERLEY OLÍMPIO 
 10 Segunda-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 
 11 Terça-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 
 12 Quarta-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 13 Quinta-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 
 14 Sexta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 
 15 SÁBADO EDÉZIO PEREIRA JORGE 
 16 DOMINGO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 
 17 Segunda-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 18 Terça-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 
 19 Quarta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 

R 
E 
C 
E 
S 
S 
O 

20 QUINTA-FEIRA ERONI DA LUZ 
21 SEXTA-FEIRA  FERNANDO KREUZ DALLAGNOL 
22 SÁBADO FRANCISCO TONINATO 
23 DOMINGO GILSON GAIESKI 
24 SEGUNDA-FEIRA IZANETE WEISHAUPT 
25 TERÇA-FEIRA JANDIRA MARIA HINTZ 
26 QUARTA-FEIRA JOÃO CARLOS BOTIN 
27 QUINTA-FEIRA JOÃO CARLOS GIRARDI 
28 SEXTA-FEIRA  MARCELA LIGOR MONTEIRO 
29 SÁBADO NILZETE DOS SANTOS 
30 DOMINGO PLINIO MENDONÇA 
31 SEGUNDA-FEIRA REGINA YAMAUT 
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 12 SÁBADO EDÉZIO PEREIRA JORGE 
 13 DOMINGO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 
 14 Segunda-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 
 15 Terça-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 16 Quarta-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Edézio Pereira Jorge 
 17 Quinta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 
 18 Sexta-feira Fernando Kreuz Dallagnol / Jandira Maria Hintz 
 19 SÁBADO ERONI DA LUZ 
 20 DOMINGO FERNANDO KREUZ DALLAGNOL 
 21 Segunda-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Ricardo Monteiro 

Segrillo 
 22 Terça-feira Silvani Wall Gomes / Bernadete Borba 
 23 Quarta-feira Edézio Pereira Jorge / Eduardo Pereira da Silva 
 24 Quinta-feira Eroni da Luz / Fernando Kreuz Dallagnol 
 25 Sexta-feira Izanete Weisshaupt / Jandira Maria Hintz 
 26 SÁBADO IZANETE WEISSHAUPT 
 27 DOMINGO JANDIRA MARIA HINTZ 
 28 Segunda-feira Marcela Ligor Monteiro / Plinio Mendonça 
 29 Terça-feira Ricardo Barsand Pinheiro / Ricardo Monteiro 

Segrillo 
 30 Quarta-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 
 31 Quinta-feira Bernadete Borba / Edézio Pereira Jorge 

 
 

Art. 2º. Nos serviços de plantão de final de semana, o juiz plantonista e os servidores 

escalados deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h às 17h. 

Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestore(a)s Judiciário(a)s desta Comarca 

iniciará todas às sextas-feiras, às 12 horas e encerrará às 11h59min da sexta-feira seguinte, 

inclusive, feriados ou pontos facultativos, os quais ocorrem na sexta-feira. 

Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 10/2016-CM, o juiz que 

cumula unidades judiciárias, será excluído do plantão, seguindo-se a ordem cronológica 

constante nesse Provimento. 

Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias 

descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da 

Justiçai ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la. 

§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento 

do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no 

mesmo dia, observado o disposto no artigo 19 do Provimento n.º 10/2016-CM. 
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§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 

obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o 

término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que 

comprovada a urgência. 

§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, nos casos do 

parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao Oficial de Justiça 

plantonista. 

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; 

II – pedido de reconsideração ou reexame; 

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; 

V – pedido de liberação de bens apreendidos. 

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade 

judiciária competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário 

normal por intermédio de servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por 

expressa e justificada delegação do Juiz. 

Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 

competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das 

atividades (artigo 78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, 

artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão 

condicional do processo, suspensão condicional da pena ou livramento condicional, nos 

termos do Provimento nº 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de Justiça, pelo juízo 

criminal. 

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no plantão 

judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a oportunidade do 

pedido, demonstrar com clareza e objetividade em que se funda a urgência. 

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema 

informatizado, salvo se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e 

certificará a existência de feito semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao 

banco de dados da distribuição, vedada a utilização deste para qualquer outra finalidade. 
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Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no sistema 

informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará fisicamente. 

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 

plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal, sob pena de 

cancelamento da distribuição e automática ineficácia da medida. 

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em 

relação aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados pelo 

gestor plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para o 

regular processamento, encaminhando a ata do plantão à gestão administrativa do Foro. 

Art. 12 Os plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 9.9695-5988, salvo no 

período de recesso forense, conforme tabela alhures citada. 

Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado para o plantão da 

data imediatamente posterior ao plantão do substituído, adotando-se a mesma forma de 

substituição para os servidores designados para o serviço de plantão. 

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão judiciário deverão 

manter número de telefone de contato devidamente atualizado junto a Central de 

Administração e sob a “esfera de disponibilidade” a fim de atender eventual solicitação 

desta Diretoria, sob pena de apuração de responsabilidade.  

Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte integrante 

desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de Justiça. 

Art. 16 Publique-se no Portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao Presidente 

da 6ª Subseção OAB/SINOP-MT, aos representantes do Ministério Público e da 

Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias Regional e Municipal, ao Comandante 

da Polícia Militar local e ao Diretor do Presídio desta Comarca. 

                 

 Sinop, 15 de outubro de 2018 

 

 

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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