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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0731562-73.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

JOSÉ XAVIER DA SILVA

ADVOGADO (S):

DRA. LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD (OAB/MT 21.581)

Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por JOSÉ XAVIER DA SILVA para 

desarquivamento do Processo n. 6338-18.1999.811.0042 (CÓDIGO 

229257), estando o expediente instruído com o devido comprovante de 

pagamento da taxa de desarquivamento.

 Dessa forma, DEFIRO o desarquivamento pleiteado, exclusivamente em 

relação a este pedido.

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

providências pertinentes quanto a redistribuição do feito.

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

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 522/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0730869-89.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

matrícula nº. 8658, Técnico Judiciário, na Central de Administração da 

Comarca de Cuiabá, até o retorno dela do Tribunal Regional Eleitoral com 

efeitos a partir de 24/10/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº.523/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731057-82.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria n.º 176/2013-GRHFC, de 12/03/2013, que designou 

o(a) servidor(a) MARIA SABINA BRITO NETA, Auxiliar Judiciário, matrícula 

n.º 2959, para exercer a função de confiança de Gestor Administrativo 2, 

no(a) Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos 

a partir de 25/10/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 524/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731253-52.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 222/2016-GRHFC, de 25/04/2016, que 

designou o(a) servidor(a) MARIA IVANIL RIBEIRO DA CONCEIÇÃO , 

Auxiliar Judiciário, matrícula nº. 9749, para exercer a função de confiança 

de Gestor Administrativo 3, na Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR o(a) servidor(a) MARIA IVANIL RIBEIRO DA 

CONCEIÇÃO , Auxiliar Judiciário, matrícula nº. 9749, para exercer em 

comissão, a função de confiança de Gestor Administrativo 2, na Central 

de Administração - Comarca de Cuiabá, com efeitos a partir da publicação 

desta.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 525/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731234-46.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) DANIELLA SILVA CARDOSO, matrícula nº. 

9141, Analista Judiciário, para exercer em comissão, a função de 

confiança de Gestor Administrativo 3, na Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 526/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Sirlene Rodrigues 

Machado Gimenez, matrícula nº. 8520, do(a) Secretaria - Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular - 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 . 

0731363-51.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) JULIANO EMANUEL BITTENCOURT CAMARGO 

BARROSO, matrícula nº. 32801, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria 

– Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular - Comarca da 

Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor Judiciário, 

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, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 527/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731371-28.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 123/2016-GRHFC, de 23/02/2016, que 

designou o(a) servidor(a) ALESSANDRA VIANA DE SOUSA CALESTINI, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 7705, para exercer a função de confiança 

de Gestor Administrativo 2, no(a) Central de Administração - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 30/10/2018.

Artigo 2º - LOTAR o(a) servidor(a) ALESSANDRA VIANA DE SOUSA 

CALESTINI, Analista Judiciário, matrícula n.º 7705, na Secretaria - Juizado 

Especial Criminal Unificado (Núcleo Psicossocial)- Comarca da Capital - 

SDCR, com efeitos a partir de 30/10/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 4 de 424



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

PORTARIA Nº. 528/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731400-78.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - REVOGAR a Portaria n.º 543/2013-GRHFC, de 01/08/2013, que 

designou o(a) servidor(a) JULIO CALLEJAS , Analista Judiciário, matrícula 

nº. 24672, para exercer a função de confiança de Gestor Administrativo 

3, na Central de Administração - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a 

partir da publicação desta.

Artigo 2º - DESIGNAR o(a) servidor(a) JULIO CALLEJAS , Analista 

Judiciário, matrícula nº. 24672, para exercer em comissão, a função de 

confiança de Gestor Administrativo 2, na Central de Administração - 

Comarca de Cuiabá - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 529/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0731443-15.2018.8.11.0001, RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) CILENE BATISTA MORENO, matrícula nº. 

11153, Auxiliar Judiciário, para exercer em comissão, a função de 

confiança de Gestor Administrativo 3, na Central de Administração - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 530/2018-GRHFC (1ª Alteração) - Alterar a escala de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 

como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Novembro de 

2018, estabelecida pela Portaria nº. 491/2018-GRHFC de 04/10/2018, no 

período das 19:01h do dia 31/10/2018 até as 11:59h do dia 09/11/2018 e 

das 19:01h do dia 09/11/2018 até as 11:59h do dia 14/11/2018, da área 

cível, da seguinte forma:

* A Portaria nº 530/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869908 Nr: 9478-38.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK SHARON DOS SANTOS

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

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSTAQUIO DE NORONHA 

NETO - OAB:12.548/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877076 Nr: 14844-58.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BERNARDES, PATRICK SHARON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

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

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

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

R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 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.: 1072518 Nr: 56426-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CLADISTONE SILVA MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX NASCIMENTO DE REZENDE - 

OAB:16826

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

BARBOSA - OAB:13.245-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.: 1067550 Nr: 54331-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASDM, RONALDO AUGUSTO DA COSTA 

MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 5 de 424



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.: 1123984 Nr: 20417-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL SILVA 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: 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.: 1019564 Nr: 31635-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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.: 1167730 Nr: 39132-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUSTAVO SCANDIAN

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

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

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

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

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.: 1035652 Nr: 39417-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON CESAR 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

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

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255370 Nr: 19474-41.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE DE MORAES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARVE MOREIRA DA SILVA, JESSICA 

NAIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:9021-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$ 

1.072,67 (um mil e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a que 

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

separada, sendo R$506,84 (quinhentos e seis reais e oitenta e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$536,34(quinhentos e 

trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 
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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.: 329577 Nr: 1720-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERVE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA, CERAMICA PISTSCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/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$ 

599,58 (quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), a 

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

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

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

R$186,15(cento e oitenta e seis reais e quinze centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315243 Nr: 19542-54.2007.811.0041

 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: APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS 

UNIDOS DE SANTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERVE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/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$ 

603,23 (seiscentos e três reais e vinte 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$189,80(cento e 

oitenta e nove reais e oitenta 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.: 793641 Nr: 47775-85.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059943 Nr: 51043-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANN LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 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$ 

998,30 (novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$499,15(quatrocentos e noventa e nove reais e quinze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 499,15(quatrocentos 

e noventa e nove reais e quinze 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.: 1121870 Nr: 19604-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDSF, MARCYLENE DE SOUZA FERRAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 
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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.: 886709 Nr: 21060-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK VINICIUS CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:23.120/O, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

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

OAB:6.197/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$ 

608,78 (seiscentos e oito reais e setenta e oito 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$ 195,35(cento e 

noventa e cinco reais e trinta e cinco 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.: 1121878 Nr: 19612-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDR, BENEDITO MARCIO DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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.: 1159039 Nr: 35528-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIERY BUTACA TABORELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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.: 1080326 Nr: 1653-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCGD, EDE LUIZ DELGADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 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.: 1058310 Nr: 50179-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUJASTO LOPES PITÃO NETO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

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

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

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

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.: 886204 Nr: 20684-49.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBEZENEL CORREA DE FREITAS

 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 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.: 948099 Nr: 59205-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS ANJOS FONSECA

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

SEGURO S/A

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 932183 Nr: 50495-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID PAULA MOURA BARROS

 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:8.506-A

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

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

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

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.: 1167939 Nr: 39245-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER VALEJO CEBALHO

 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

 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354225 Nr: 33012-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE 

OSASCO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE CAMPOS MEDA - 

OAB:188393/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

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

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

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

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

condenado nos termos da r. sentença. 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 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.: 405936 Nr: 37337-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOANIR MARQUES SOUZA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/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 requerida, para que efetue, no prazo de 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467536 Nr: 34268-28.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GONÇALVES DE 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

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

624,11 (seiscentos e vinte e quatro reais e onze 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$210,68(duzentos 

e dez reais e sessenta e oito centavos), para fins da guia de taxa e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415516 Nr: 3669-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEY TECNOLOGIA E INFORMATICA, PAULO 

CESAR DE SOUZA, MARLEY BISPO DA SILVA, EDMUNDO DA SILVA 

BORGES FILHO, SIDNEY DAMARCHI NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.244

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162537 Nr: 13197-77.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COLOR MATERIAIS FOTOGRÁFICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

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

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

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

4.187,18 (quatro mil e cento e oitenta e sete reais e dezoito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$2.064,09 (dois mil e sessenta e quatro reais e 

nove centavos), para recolhimento da guia de custas e R$2.093,59(dois 

mil e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 741450 Nr: 38261-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SOUZA DA 

ROCHA - OAB:251145/SP, MARCELO TADEU ALVES BOSCO - 

OAB:154.717/SP, MAURO CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Cuida-se de pedido de falência proposto por Banco Indusval S/A em face 

de Granule Exportadora e Importadora Ltda.

Cite-se a requerida, por mandado, no endereço indicado às fls. 81/90, qual 

seja Rua das Hortências, nº 1.251, sala 601, Bairro São Francisco, 

Cuiabá, CEP 78.058-719, conforme requerido pela parte autora às fls. 

113/114.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206812 Nr: 7314-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRO SERGIO VESCOVI, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

12.546,45 (doze mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1331104 Nr: 15861-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: BANCO DO BRASIL S.A, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, MAXMED MEDICAMENTO E 

PERFUMARIA LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP, C.H.K 

DROGARIA LTDA -ME, DJ DROGARIA LTDA -ME, DISTRIBUIDORA AUREA 

DE MEDICAMENTO, DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, RECOL DISTRIBUIÇÃO E 

COMERCIO LTDA, UNIÃO - FAZENDA PUBLICA NACIONAL, PANPHARMA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, GRUPO DROGA CHICK, 

PREDILETA MT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 

S/A, ADELAIDE DE ALMEIDA ORRO, DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 

LTDA, APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI, BANCO 

SANTANDER BRASIL S.A, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA FERNANDES, 

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ALINE BARINI NESPOLI - OAB:9229, 

ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:OAB/SP 292.974, ANDRÉ LUIZ CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:OAB/MT 

9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057-MT, 

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10.339/MT, EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, 

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.099/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4737 OAB/MT, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-B, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MARIA HAYDEE LUCIANO 

PENA - OAB:OAB/SP 136.059, NATÁLIA DE LUCA GONÇALVES 

SIMÕES - OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Impulsionando o feito, intimo os falidos, credores e administrador judicial, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem-se aos autos, ressaltando 

que a manifestação contrária à restituição será recebida como 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206651 Nr: 7164-17.2017.811.0041

 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: LAURINEY PAES DE OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PASCOIN DE CAMPOS - 

OAB:12165/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para em 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

petitório de fls. 16/17.

Após, conclusos.

Às providências

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206657 Nr: 7167-69.2017.811.0041

 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: OLEVI DE ASSUNÇÃO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Cordova da Costa 

Ribeiro - OAB:10498-B, ELIANA AVILA ANTUNES LEMES - OAB:7.652, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, Rosimar Pino 

Zorzim - OAB:5908-B

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 
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deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206646 Nr: 7162-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO INACIO DE CAMPOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PASCOIN DE CAMPOS - 

OAB:12165/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206637 Nr: 7155-55.2017.811.0041

 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: DALVAN LIMA DA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - 

OAB:15.223/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais), consistente em valor devido a título 

de verbas indenizatórias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 847012 Nr: 50562-53.2013.811.0041

 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: MARIA ROSELI MENEZES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:266539-SP, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 - MT

 Vistos.

Visando cumprir integralmente a decisão anterior, intime-se a recuperanda 

para manifestar-se em 15(quinze) dias.

Na sequência, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206675 Nr: 7184-08.2017.811.0041

 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: GILMAR DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, ANTONIO JOÃO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:15.950, 

ARLENE PEIXOTO DE LIMA - OAB:10724/MT, DIVINO MARQUES 

BRAGA - OAB:20397/O, ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - 

OAB:16078/MT, JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - 

OAB:17844 - OAB/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCI OLKOSKI - OAB:MT/15.727

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consistente em valor devido a título de verbas 

indenizatórias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206707 Nr: 7216-13.2017.811.0041

 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: NILTON MIRANDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.547,96 (seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206795 Nr: 7300-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE SIMAO DA CRUZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/MT 15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), consistente em valor 

devido a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206797 Nr: 7302-81.2017.811.0041

 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: RODRIGO DA SILVA AGUIAR, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.616,56 (dez mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e seis 

centavos), consistente em valor devido a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, caso pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§ 3°, do CPC.

Não são devidos honorários advocatícios, por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora (STJ - Resp n. 172.973/MG - 1998/0031152-1).

Cientifique-se o Ministério Público.

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

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022370-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR(A))

GENTIL PERDONCINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE TAL (RÉU)

e outros encontrados no local (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para 

conhecimento e providência com relação aos termos do Ofício 2556/2018, 

oriundo da Comarca de Colniza, expedido nos autos da Carta Precatória nº 

1972-71.2018.811.0105 - ID 88530, juntado no andamento ID 1626785 

destes autos. CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando que há erro 

material na decisão de Id. 15976361, corrijo ao final a fim de constar a 

seguinte redação na parte final da decisão. Desta feita, uma vez que as 

provas documentais carreadas nos autos são suficientes para 

comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 

561 bem como 1.018, §1º do CPC, deixo de acolher o parecer ministerial 

para DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor no imóvel 

descrito na inicial, localizado na Rua 22 de Novembro, sem número, com 

27.457,10m² nesta comarca. 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO 

das requerentes na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão 

encaminhando-se por carta precatória para cumprimento. a- Expeça-se o 

mandado de reintegração de posse, ressaltando-se que o seu 

cumprimento deverá se dar através do COMITE ESTATUAL DE 

ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de 

conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do 

que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá 

providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45. b - Consigne-se no mandado a 

necessidade de “observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria 

Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e 

reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e 

o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam 

os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria 

deverá imprimir e encaminhar o manual juntamente com o mandado. c - 

DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE 

DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS NO MOMENTO DO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR ficando autorizado aos requeridos a retirada 

de seus pertences pessoais, bem como desmontagem de eventuais 

construções por eles edificadas. Ressalte-se que, nos termos do referido 

manual: “A corporação responsável pelo cumprimento dos mandados 

judiciais de manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 2. OFICIE-SE ao COMITE ESTATUAL DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS encaminhando cópia do mandado de reintegração 

de posse, sendo que o mandado deverá ser acompanhado dos 

documentos juntados aos autos necessários à identificação da área e de 

onde se encontram os réus. 3. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, 

por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do CPC. 4. Certifique-se quanto à publicação e transcurso do 

prazo do edital expedido sob Id. 11813329. 5. Decorrido o prazo do edital, 

encaminhe-se à Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por 

edital, conforme nomeado também na decisão supramencionada., 6. Intimo 

os réus, por meio do advogado Jonas Candido da Silva, posto que 

informou em audiência que postularia em favor dos réus, determinando 

que junte aos autos os devidos instrumentos de procuração. 7. Dê ciência 

ao Ministério Público desta decisão. 8. Junto a decisão em PDF anexo, a 

fim de possibilitar a juntada das imagens mencionadas. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO OAB - MT16740 (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA OAB - SP303784 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 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) de Reintegração 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 CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758208 Nr: 10430-85.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE BENEDITA CIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA, 

ESPOLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO, AGENIL COSTA 

MONTEIRO DE ALMEIDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VANIA MARIA CARVALHO, para devolução dos 

autos nº 10430-85.2012.811.0041, Protocolo 758208, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 914283 Nr: 39693-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE OLIVEIRA, ZILMA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 13 DE OUTUBRO, WENDELL DE SOUZA 

GIROTTO, Eventuais Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos

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

OAB:5.041/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, HÉLIO FIALHO JUNIOR - 

OAB:17.524-MT, REJANE CRISLEY BARROZO - OAB:18.831A

 .Considerando que não há mais questões preliminares a serem 
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resolvidas; nos termos do artigo 357, II e seguintes do CPC, passo a fixar 

os pontos controvertidos sobre os quais recairá a prova.2.Como se trata 

de ação possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la 

recai sobre o autor e neste caso sobre os réus também que formularam 

pedido contraposto, fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão 

a prova: a)A origem da POSSE das partes sobre o imóvel, bem como a 

forma e o tempo de exercício; b)Se era exercida a função social da 

propriedade;c)Se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do 

suposto esbulho; d)Quando e de que forma se deu a suposta ameaça à 

posse e/ou turbação/esbulho alegado.e)A existência ou não de 

benfeitorias e quem as construiu;f)A ocorrência da prescrição aquisitiva 

da posse, capaz de gerar a usucapião coletiva extraordinária.2.Para 

elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a produção de prova 

testemunhal e depoimentos pessoais.3.INTIMO os réus para que, no prazo 

de 15 dias, indiquem um representante para prestar depoimento pessoal, 

por se tratar de demanda coletiva em que é inviável colher depoimento 

pessoal de todos os réus.4.Designo audiência de instrução para o dia 

13/02/2019 às 14h30min.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC, e determino que intime-se os citados por 

edital por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.6.RESSALTO 

que pela nova sistemática cabe aos d. patronos dos autores intimarem as 

suas testemunhas (art. 455 do CPC);

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038110-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031866-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDES ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036872-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036802-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JAIR DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027338-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000862-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DIAS DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914501), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027745-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS JOSE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914501), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000847-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DOS SANTOS CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914515), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023871-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEMAR SAYD PINTO OAB - MT18852/O (ADVOGADO(A))

NAJILA CONCEICAO SAYD PINTO OAB - MT20169/O (ADVOGADO(A))

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001095-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914522), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018891-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATH DA SILVA ROSARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15914536), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021557-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMERSON PEREIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15915004)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018820-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15915016)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004049-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MUJICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BAIS MUJICA OAB - MS12624 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador –Id 15915033)sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016841-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador –Id 15919068)sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014917-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador –Id 15920149)sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002498-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15920184)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016488-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15920610)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003758-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PINHEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15920903)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003710-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento das custas 

processuais finais (Certidão do Contador – Id. 14536964), sob pena de 

inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15921300)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007343-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022822-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NILCE HAHN MALLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador –Id 15921622)sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026349-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002 

(ADVOGADO(A))

LAURA DE ALMEIDA MACHADO OAB - MG140752 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem 

IMPUGNAÇÃO a Contestação com pedido de RECONVENÇÃO e 

documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011892-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755/O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem Contestação ao 

pedido de RECONVENÇÃO e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005937-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 (dias) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretária a fim de retirar Certidão de Nascimento devidamente averbada 

(Certidão Arquivada em pasta própria: Maria das Graças dos Santos 

Souza). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016841-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 15919068), sob 

pena de inscrição na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037024-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOUVEIA JORGE (AUTOR(A))

NAZIH HANNA JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CONERA BARBOSA OAB - MT19642/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (RÉU)

JOSE CHARBEL MALOUF (RÉU)

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037024-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAZIH HANNA JORGE, SELMA GOUVEIA JORGE RÉU: JOSE CHARBEL 

MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, CX 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. A parte autora pretende o parcelamento das 

custas processuais (custas judiciais e taxa judiciária) necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou aos autos documento que 

comprove a situação de necessitada. Assim, determino a intimação da 

parte autora para comprovar por meio de documentos a sua alegada 

insuficiência de recurso, querendo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento. Consigno que a parte autora poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036069-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (EXEQUENTE)

LUCIANO CANDIDO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036069-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, LUCIANO CANDIDO AMARAL 

EXECUTADO: JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE Vistos. Não há nos 

autos pedido de gratuidade nem comprovação do recolhimento das custas 

processuais. Assim, intime-se a parte exequente para que comprove o 

recolhimento das custas processuais devidas, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do processo e cancelamento da sua 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738963 Nr: 35568-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA CORREA DE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA 

BRAGAGLIA - OAB:13.256MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - 

OAB:6811-B/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.(...).Desta feita, defiro a penhora de ativos financeiros da parte 

executada através do sistema Bacenjud até o limite do saldo devedor 

remanescente calculado nesta data no valor de R$ 9.412,16, razão pela 

qual expeço a competente ordem, cujo recibo de protocolamento de 

bloqueio segue em 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 para 

manifestar-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 841, §§, e 

854, §§).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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931832 Nr: 50311-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON KERVYS PEREIRA NUNES FERNANDES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

50311-98.2014.811.0041, Protocolo 931832, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086622 Nr: 4567-12.2016.811.0041

 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: JOCENIL SOARES DE FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

4567-12.2016.811.0041, Protocolo 1086622, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 848092 Nr: 51513-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO, IZABELLA CORRÊA COSTA BRANDÃO LIMA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHEIBLER - 

OAB:OAB/RS 80.909, HEVERTON SCHORRO - OAB:10095/MT, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 848488 Nr: 51830-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HIDEKI MATSUNO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos Termos da Legislação Vigente, verificando que o advogado da parte 

autora não se manifestou no prazo estipulado (fl.245), impulsiono o feito, 

devendo ser expedido Carta de Intimação para que a parte autora 

promova o andamento do processo no prazo de quarenta e oito (48) 

horas, sob pena de extinção e arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 714940 Nr: 7580-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FIORELLO FAGANELLO, HITOSHI KOBAYASTI, 

IUKIE KOBAYASTI, JUSSARA MACHADO PREIMA, LIDIANA RAMOS DE 

SOUZA, JULIANO JOSE MARTINS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 8811-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877451 Nr: 15087-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BARBOSA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

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

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

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

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885799 Nr: 20378-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DAS FLORES

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

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

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante determinado na 

decisão saneadora, SOB PENA DE PENHORA ON LINE. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1078598 Nr: 604-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL SOUZA DOS SANTOS

 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 CÔRREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n. 604-93.2016.811.0041

Código 1078598

 Vistos.

Considerando que já fora realizada perícia judicial (fls. 47/53), intimem-se a 

parte requerida para manifestar-se acerca do respectivo laudo pericial, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Cuiabá, 26 de julho de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028779-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028779-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: PAULA MOREIRA DA SILVA 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 29/01/2019, às 12:30h – Sala: Conciliação 03, 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. Cuiabá – MT, 18 de 

outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019083-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA LUIZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021234-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON BARBOSA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018869-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIA PORTO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017956-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIA FERNANDA FERRAZ POMPEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017022-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCISCO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019772-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ESPINDOLA VICTORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019138-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020508-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023015-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUELINA FERRAI TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022294-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA LIDIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022436-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

MARILENE PIMENTEL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021222-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ARAUJO MANOEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021447-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017217-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006045-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLYNE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022532-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NEY DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020566-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA COSTA PECORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020494-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020777-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENEZES ORMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016876-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018997-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021833-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYNNE CRISTYNNE SOUZA HURTADO (AUTOR(A))

BRUNO ABDEEL DA SILVA HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1031116-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DA COSTA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMORIL RIBEIRO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

15613393, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019245-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON FONSECA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020425-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020141-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BRAGATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019151-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017453-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CONCEICA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023021-52.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017400-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRANE CAROLINE SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019946-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037611-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAELLERSON ANTONIO MOREIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037611-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAELLERSON ANTONIO MOREIRA AMORIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos comprovante de residência; ii) Junte aos autos documentos que 

comprovem sua precária condição econômica e financeira, conforme 

exigência constitucional de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

29 de outubro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037700-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037700-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

comprovante de residência válido; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036577-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BARBEDO COELHO MONTES DE CARVALHO OAB - 

RJ154870 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA OAB - RJ065068 (ADVOGADO(A))

THAMIRES RODRIGUES DA FONSECA OAB - RJ214751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036577-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RÉU: HOSPITAL 

JARDIM CUIABA LTDA - ME Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, realize e comprove o pagamento das custas processuais. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data conforme o sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017163-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELY FERREIRA MACEDO OAB - MT16733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017163-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM RÉU: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS 

LTDA, BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Intime-se a 

Requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial 

nos termos do art.99, §2º do CPC, devendo juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob 
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pena de ser indeferida a justiça gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017628-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR OLIVEIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017628-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR OLIVEIRA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Valdir Oliveira Santana, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete 

mil quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/04/2014, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 11168021. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da 

petição inicial e ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 13920732. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/04/2014. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 13920732, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Inépcia da petição inicial No 

tocante ao pleito de inépcia da inicial alega o requerido que a data do 

nascimento do RG e CPF do requerente estão divergentes e por isso 

requer a extinção da presente demanda, tem o que não merece prosperar, 

uma vez que a divergência de datas em nada interfere na análise do 

mérito, que tem a ver com a incapacidade física do requerente e não com 

a sua idade, razão pela qual afasto a preliminar. III – Da falta de interesse 

de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir 

em face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 8024166. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do 

mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/04/2014. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 8024134), bem como laudo 

pericial (ID 13920732). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 12/04/2014, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13920732, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito com repercussão avaliada em 

75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

52.50% (cinquenta e dois ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela 

de percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

12/04/2014 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

29 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084733 Nr: 3703-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA ALEGRIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 As partes entabularam acordo conforme fl. 83, requerendo a 

homologação e a suspensão do feito até o integral cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre a parte autora e a 

parte ré João Francisco Gonçalves, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

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.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 891436 Nr: 24170-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->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: MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMOS BERNARDINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:OAB/MT 3.584-A, 

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

 Homologo a proposta de honorários periciais de fls. 1.141/.1.143.

Intimem-se as partes para depositarem os honorários periciais no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Após, intime-se o perito para que designe data e horário para realização 

da perícia, cientificando os assistentes técnicos e as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 229576 Nr: 36651-52.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIP DISTRIBUIDORA S/A, AUTO POSTO 

IMIGRANTE LTDA, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA, MARCOS 

ANTONIO RODER, WILMA CORRÊA ROEDER, JOÃO RODER JUNIOR, 

WILMA CORRÊA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUILSON BARROS MALHEIROS - 

OAB:5016/MT

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

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Os litisconsortes foram citados por edital (fl. 722), porém não 

apresentaram contestação. Dessa feita, decreto-lhes a revelia.

A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, nos termos do 

art. 72, inciso II do CPC, nomeio curador na pessoa do Defensor Público 

lotado nesta unidade judiciária, que deverá ser intimado e terá vista dos 

autos para apresentar resposta no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877892 Nr: 15378-02.2014.811.0041

 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: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443

 Consoante ressaltado na petição de fl. 258, o despacho saneador foi 

omisso em relação à análise da prova pericial.

Assim, não há falar em preclusão temporal já que foi postulada dentro do 

prazo, apenas não sendo analisada.

Demais disso, a prova pericial será necessária para o desate da questão, 

além de que pode ser determinada até mesmo de ofício pelo magistrado, 

consoante art. 370 do CPC.

Posto isso, indefiro o pedido de fl. 262.

Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários periciais nos 

termos do despacho de fl. 261.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 894134 Nr: 25982-22.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA HIDALGO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM BRASIL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

MUTUA ASSISTENCIAL DO BRASIL, AGIPLAN FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MINORU SAKAGUTI 

SOARES - OAB:77.745 RS

 Pela derradeira vez intime-se a parte requerida para manifestação acerca 

da correspondência devolvida de fl. 99, bem como para que informe o 

CNPJ da empresa AGIPLAN FINANCEIRA S/A para fins de colheita do 

endereço atualizado junto aos Sistemas RENAJUD, BACEN JUD e 

INFOJUD, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ficar sem efeito o 

chamamento (art. 131, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 238186 Nr: 7242-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MORAES CORREA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT

 As partes entabularam acordo conforme fls. 279/280, requerendo a 

homologação e a suspenção do feito até seu integral cumprimento.

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 dos artigos 487, inciso III, “b”, e 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Oficie-se ao Departamento da Conta Única para vincular o valor de fls. 257 

ao processo.

Com a resposta, expeça-se alvará em favor da parte autora.

Intime-se a parte exequente para que comunique, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do deposito indicado no item 05 do termo de acordo, visto que 

o prazo se findava no dia 17/10/2018.

Custas e honorários são abrangidos no acordo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 950683 Nr: 168-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINETE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GUILHERMETTI BARTHI 

BARUA - OAB:9208, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23592, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 
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JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOAO VITALIANO COELHO 

- OAB:14.440 OAB/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT

 As partes entabularam acordo conforme cópias de fls. 264/265 a qual foi 

homologado e acatado segundo petição e documentos de fls. 289/290.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1116035 Nr: 17041-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/OAB-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 As partes entabularam acordo conforme proposta de fls. 109/111 e 

concordância de fls. 115/116.

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 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

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.: 778365 Nr: 31767-33.2012.811.0041

 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: ARRUDA RANGEL E CIA LTDA, VILLE COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E BORIM - ME, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 491/492, 

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1044092 Nr: 43502-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSANIL EGUES DA CRUZ, ELISIA REGINA DE 

OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISABELLA 

FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, para devolução dos autos nº 

43502-58.2015.811.0041, Protocolo 1044092, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047209 Nr: 45011-24.2015.811.0041

 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: RENATA PATROCINIO APOSTOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

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

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17574/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

45011-24.2015.811.0041, Protocolo 1047209, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928613 Nr: 48542-55.2014.811.0041

 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: ROSIRIS ARENA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONENCO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 (ED 59477/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

04/09/2018).Assim, expeça-se ofício ao 2º Cartório de Registro de Imóveis 

de Cuiabá para que proceda a transcrição do título do imóvel, consoante 

sentença de fl. 124/126, atentando-se ao fato da não incidencia do ITBI em 

caso de aquisição originária da propriedade.Intime-se.Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016832-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1038128-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI GUSMAO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038128-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSEMARI GUSMAO DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rosemari Gusmão de Lara, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 12369882. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de documentos no 

requerimento na esfera administrativa, ausência de pedido administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 14006481. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2017. 

Verifico que já foi produzido laudo médico de ID 14006481, e não há 

outras provas a serem produzidas. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 11202220 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11202220. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de ID 11202201, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Ademais, sustenta-se na 

alegação de que deve ser aplicado o art. 53, inciso V, e parágrafo único 

do CPC. Tais dispositivos estabelecem a competência do domicílio do autor 

ou do local do fato. O autor, ora excepto, optou pelo foro do domicílio da 

ré, utilizando a regra ordinária da competência territorial. Vê-se, portanto, 

que não há nenhum prejuízo para a ré/excipiente, pelo contrário, a regra 

geral de competência territorial lhe é benéfica. Conforme lição de Vicente 

Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 20ª ed. 2007, São Paulo: 

Saraiva: “A instituição do domicílio do réu como foro comum tem por 

fundamento o motivo de que se pressupõe que nesse lugar o réu poderá 

mais facilmente defender-se, cabendo o ônus de deslocar-se, se for o 

caso, a princípio, ao autor.” ( p. 208). Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/06/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 11202201), bem como laudo pericial (ID 
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14006481). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 03/06/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 14006481, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco por 

cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) de 

70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e cinco por cento). 

Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 70% (setenta por 

cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso, uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo 

vigente à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 03/06/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003342-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1003342-03.2017.8.11.0041 AUTOR: 

SEBASTIAO BARBOSA DE MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14487410. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007872-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANNY QUINTEIRO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007872-16.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: STHEFANNY QUINTEIRO CARDOSO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Sthefanny Quinteiro 

Cardoso, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no valor de R$ 14.107,27 (quatorze mil cento e sete reais e 

vinte e sete centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 28/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo 

de ID 13899857. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pedido administrativo e 

ausência do laudo do IML. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 13899857. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 28/11/2016. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

13899857, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 
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Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

12446342. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 28/11/2016. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12446485), bem como laudo 

pericial (ID 13899857). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 28/11/2016, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 13899857, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito com repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

18.75% (dezoito ponto setenta e cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos tornozelos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data 

do sinistro em 28/11/2016 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031577-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ZORZO SILVA LUGO MAGDALENA OAB - MS18560 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. SUBRINHO - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031577-77.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017663-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DUARTE DA SILVA 00451221133 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017663-09.2018.8.11.0041 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, 24 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023287-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DE SOUSA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023287-10.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

pedido de ID 9178016. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/11/2018 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 17 de julho de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1023773-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169/O (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT0018970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023773-58.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 729 do CPC/2015, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para retirar a interpelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 23 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005662-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005662-89.2018.8.11.0041 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 a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 15933729, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015041-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015041-25.2016.8.11.0041 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 sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 15569774, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023527-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A 

(ADVOGADO(A))

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONCAT INCORPORADORA - EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023527-96.2016.8.11.0041 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 a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16126605, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028444-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DOS SANTOS MEDEIROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028444-90.2018.8.11.0041 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 a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16127186, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007107-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ARAUJO CUERVO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007107-45.2018.8.11.0041 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 a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16127932, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008299-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008299-13.2018.8.11.0041 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 efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 16128214, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020250-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020250-38.2017.8.11.0041 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, 25 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007948-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007948-74.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, 

designou a perícia para o dia 04 de dezembro de 2018, às 09:00h, à 

realizar-se na Av. das Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela 

rua das Dálias) telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para ciência e 

comparecimento à perícia designada. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034342-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034342-84.2018.8.11.0041 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, 29 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034262-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MUFFATO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BOCARDI OAB - MT17138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CAMPOS SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

RENATA CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

MARIA DAS GRACAS CAMPOS E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034262-23.2018.8.11.0041 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 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, 29 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032716-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO(A))

MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA OAB - 620.916.621-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032716-30.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Emende-se 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a autora apresentar o ato 

constitutivo da empresa, bem como nova procuração em que confere 

poderes ao patrono, vez que a personalidade jurídica não se confunde 

com a personalidade física. Diante da justificava apresentada, promova-se 

a retificação do polo ativo, substituindo o sócio MARLON DE ALMEIDA 

SIQUEIRA pela empresa MF ASSESSORIA MERCANTIL LTDA. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020505-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA SANTOS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISSA DE SOUSA SANTOS NEVES OAB - MT16530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAEL XAVIER DOS SANTOS (RÉU)

ADÃO DAS NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020505-59.2018.8.11.0041 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, 29 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035245-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035245-22.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-se para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Após a emenda, apense aos autos de execução n. 

1015041-25.2016.811.0041 – e retorne concluso para apreciação. Cuiabá, 

29 de outubro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017135-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (RÉU)
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Outros Interessados:

Glaucia Santa Cestari , (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017135-09.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que nos termos do art. 482, VI, da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para fornecer o resumo da inicial, no prazo de (5) cinco dias, a fim de 

possibilitar a expedição do edital de citação. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 409609 Nr: 957-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ., tanto no CPF do executado, como na firma 

individual no valor apresentado à p. 107.Nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores.Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de Depósito Judicial 

do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378593 Nr: 14671-10.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE OLIVEIRA LOPES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

14671-10.2009.811.0041, Protocolo 378593, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742619 Nr: 39521-60.2011.811.0041

 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: JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

39521-60.2011.811.0041, Protocolo 742619, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854721 Nr: 57243-39.2013.811.0041

 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: FELIPE DA SILVA AGUIAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

57243-39.2013.811.0041, Protocolo 854721, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919977 Nr: 43419-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 162.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918426 Nr: 42359-68.2014.811.0041

 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: IVAN DOUGLAS JOSE ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel designou a 

perícia para o dia 03/12/2018 às 08:00 hs no Hospital Sotrauma a 

realizar-se no endereço Av: Dom Aquino, nº 355 - Centro, Cuiabá - MT. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC , 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar às partes para 

comparecem à pericia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 406631 Nr: 37628-05.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE DA SILVA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 37628-05.2009.811.0041

Código 406631

Vistos e etc.

A sentença foi anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça (p. 284/288).

Intimado do retorno dos autos, a autora pugnou pela realização de pericia 

imparcial nos termos da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

(p. 294).
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É o relatório. Decido.

Requisite-se a perita nomeada, via e-mail funcional ou telefone, data para 

a realização da pericia.

Em seguida, intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 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.: 911946 Nr: 38154-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ROGÉRIO SANTANA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBRA SOCIAL MADRE TERESA., ADAILZA 

SALOMÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

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

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024-A/MT

 Certifico que,em cumprimento à decisão de fl.126, impulsiono o feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre a proposta de 

honorários juntada às fls.130/131, no prazo de 15 dias. Certifico também, 

não havendo nenhuma objeção, a parte autora deverá depositar o valor 

devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 749172 Nr: 685-81.2012.811.0041

 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: ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA, LIDIANA CASTRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA VIEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10871/MT, ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - 

OAB:19146/MT, LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - OAB:20.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 447/467 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915713 Nr: 40630-07.2014.811.0041

 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: ROSA MENDONÇA RODRIGUES, EDUARDO VANDERLEI 

DE OLIVEIRA, JOYCE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, JULIANA PATRICIA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA ME, LUIZ ANTONIO 

LEMOS, LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON LINCOLN SECO - 

OAB:57557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelas partes autoras 

às fls. 149/153 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação às partes rés para apresentarem suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863308 Nr: 4275-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ROBERTO 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação ao requerido para que forneça seus dados 

bancários para expedição de alvará elêtronico, bem como para que 

apresente cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 409609 Nr: 957-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos

Intime-se a parte exequente do resultado infritífera da penhora, bem como 

para que se manifeste, em cinco dias, quanto ao interesse na expedição 

de certidão de crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902969 Nr: 32050-85.2014.811.0041

 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: EMANUEL DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 124/130 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025664-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025664-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição indébita e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada proposta 

por Acy Francisco Silva contra Banco BMG, ambos qualificados nos 

autos. Relata o autor que em abril de 2012 formalizou contrato de 

empréstimo consignado com a ré, o qual foi pago em 72 vezes com 

desconto em folha de pagamento. Afirma que ao encerrar o pagamento do 

contrato procurou informações quanto a necessidade de assinar algum 

documento, momento em que foi confirmado o encerramento do contrato, 

no entanto, tomou conhecimento da existência de um débito que estava 
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sendo descontado mensalmente de sua folha desde a data da contratação 

do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito do banco réu, 

sem previsão de encerramento. Alega que nunca contratou serviço de 

cartão de crédito do réu e, ao buscar informações, verificou que desde o 

ano de 2012 vem sendo descontados valores de sua folha de pagamento 

referente a um serviço que nunca contratou e tampouco usufruiu. Diante 

disso, postula a concessão de antecipação de tutela para determinar a 

suspensão das cobranças ilegais, requerendo a expedição de ofício à 

Secretaria de Administração do Estado, determinando que esta se 

abstenha de efetuar repasses ao réu referente aos descontos indevidos. 

Indeferida a justiça gratuita e oportunizado o parcelamento das custas, o 

autor comprovou o pagamento da primeira parcela. É o relatório. Decido. A 

pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Diante 

destas explanações e, em análise sumária, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor não 

reconhece os descontos que vem sendo efetuados em sua folha de 

pagamento desde o ano de 2012, inclusive, sem prazo determinado para 

encerramento, sendo certo que somente há dois meses o autor tomou 

conhecimento da ilegalidade. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré se abstenha de 

efetuar cobranças da obrigação questionada. Oficie-se à Secretaria de 

Estado para a suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor 

referente ao cartão de crédito. Intime-se o réu para cumprimento da 

liminar, no prazo de 05(cinco) dias. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. 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. Intime-se. Cuiabá, 25 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1017135-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (RÉU)

Outros Interessados:

Glaucia Santa Cestari , (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017135-09.2017.8.11.0041 DECISÃO Diante das varias 

tentativas infrutíferas de citação da ré, bem como as diversas buscas de 

endereços já realizadas, DEFIRO citação por edital formulada no ID: 

15851774 e, em consequência, cancelo a audiência designada para o dia 

30/10/2018 às 08:30 horas. Como a ré será citada por edital, deixo de 

designar nova data de audiência de conciliação. Cite-se por edital, nos 

termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Citada(o), 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 Defensor Público que atua perante esta 

Vara. 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. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 29 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: 1015159-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032362-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035313-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

POLIMIX CONCRETO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando o endereço eletrônico de ambas as partes, 

conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Por fim, verifico que a 

parte Autora requer a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do Código de Processo 

Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor não 

declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos de suas contas bancarias. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027652-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DE OLIVEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027652-39.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016089-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DANIELE COSTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O 

(ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, 

no termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029673-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ATTICIATI OAB - BA35846 (ADVOGADO(A))

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LSP SHOPPING LTDA - ME (RÉU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 29 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: 1038756-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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 cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1012101-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDILEIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036964-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Processo concluso equivocadamente, tendo em a declaração de 

impedimento deste Magistrado lançada no Id 16178626. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030093-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030093-90.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da justiça, todavia deixa de informar na inicial sua qualificação 

profissional limitando-se a informar que se encontra desempregado, sem 

fazer prova de tal alegação. O fato de estar o requerente desempregado 

não significa que não tenha qualificação profissional. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único) Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos . Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39538 Nr: 12655-69.1998.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA - 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ÂNGELO CANÇADO - 

OAB:8010/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS KENJI 

TANAKA, para devolução dos autos nº 12655-69.1998.811.0041, 

Protocolo 39538, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 721592 Nr: 17098-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL HERNAN VIVANCO VERGARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 51, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1067343 Nr: 54212-40.2015.811.0041

 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: ELIEZER MATTOS BORGES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076790 Nr: 58481-25.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIK MARTINS VASCONCELOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035314-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BISPO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI OAB - MT16739/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Daniele Bispo da Costa 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 (VIVO), ambos 

qualificados nos autos. A Autora pretende, em sede de tutela de urgência, 

que seja a empresa Requerida compelida a retirar seu nome dos órgãos 

de inadimplência relativo ao Contrato objeto dos autos, para tanto, 

argumenta que já quitou a dívida objeto da negativação. Com a inicial 

vieram documentos. Relatado o necessário, decido. A tutela de urgência, 

como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 
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Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia pelo comprovante 

de quitação relativo, em tese, a dívida negativada (ID 15938878), bem 

como, pelo extrato confirmando a negativação do nome da Autora junto 

aos órgãos de restrição ao crédito (ID 15938879), os quais, neste 

momento, emprestam verossimilhança aos fatos relatados na petição 

inicial. 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 à Requerente, 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 da Requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referentes ao 

débito em discussão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). 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 

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. Com base no artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de janeiro de 2019, às 10:08 horas, 

a ser realizada na Sala 09 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Assim, cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente 

será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), 

bem como ambas as partes deverão estar acompanhadas de advogado 

ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Na audiência, se não houver 

acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do 

CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027790-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA DE OLIVEIRA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Jailma de Oliveira Rego ajuizou a presente Ação de Interdito 

Proibitório com pedido de Tutela de Urgência em face de José Luiz da 

Silva, ambos qualificados nos autos. Narra a Requerente que adquiriu 

imóvel por meio de Contrato de Compra e Venda firmado com o Requerido 

em 11/09/2017, momento em que passou a ter a posse do imóvel de forma 

mansa e pacífica. Afirma que sua posse esta sendo constantemente 

ameaçada por terceiros que afirmam terem direito de posse sobre o 

imóvel, citando o Requerido, bem como que, a cada dia que passa mais 

pessoas estão aparecendo dizendo que são proprietários do lote e que 

adquiriram o mesmo do Requerido. Pleiteia liminar para resguardar sua 

posse, com aplicação de multa. Com a inicial vieram documentos. Emenda 

a inicial contida em ID 15490300. Relatei o necessário. Decido. De início, 

recebo a emenda da inicial contida em ID 15490300, por consequência, 

retifique-se o valor da causa devendo constar a importância de 

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Acerca da questão trazida a exame, 

o art. 567 do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 567. O possuidor direto 

ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá 

requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante 

mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária 

caso transgrida o preceito. (Grifo Nosso) No mesmo sentido, o artigo 1210 

do Código Civil estabelece: “Art. 1.210: O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.( 

grifo nosso) Humberto Theodoro Júnior (In "Curso de Direito Processual 

Civil", Vol. III, Procedimentos Especiais, 20ª edição, Editora Forense, p. 

163), leciona: "(...) O interdito proibitório é de natureza preventiva e tem 

por objetivo impedir que se consume dano apenas temido." Continua o 

referido Doutrinador, dizendo: "A lei confere ao possuidor o direito à 

proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos 

precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a 

data em que tal tenha ocorrido. Logo, reunidos os pressupostos da 

medida, não fica ao alvedrio do juiz deferi-la ou não, o mesmo ocorrendo 

quando não haja a necessária comprovação" Humberto Theodoro Júnior, 

in Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais, Rio de 

Janeiro: Forense, 2007, pg. 135). Para concessão do pleito liminar faz-se 

necessária presença dos requisitos de comprovação de posse e turbação 

ou esbulho e, ainda, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil. A posse, e por sua vez a probabilidade do 

direito, encontra-se consubstanciada na apresentação do Contrato de 

Compra e Venda do imóvel e fotografias da Autora realizando obra no 

mesmo (ID 14948641 e ID 14948675), as quais, no meu entender, são 

capazes de demonstrar a posse da Requerente junto ao imóvel objeto da 

ação. Já com relação à comprovação do esbulho ou turbação (perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo) a Requerente não trouxe 

nenhuma prova nos autos, apenas fez menção de que Terceiros estão 

indo até o imóvel e dizendo que compraram o mesmo do Requerido e 

possuem direito de posse sobre o mesmo, todavia, inexiste nos autos 

qualquer prova neste sentido, apenas ficando no âmbito das alegações. 

Ademais, a Autora se diz temerosa com a situação, contudo, não trouxe 

nenhum boletim de ocorrência ou prova que indica as ameaças de invasão 

do imóvel. Deste modo, não se encontram presentes todos os requisitos 

para a concessão da liminar, haja vista a ausência de comprovação do 

esbulho ou turbação do imóvel, não bastando meras alegações aduzidas 

pela Requerente, sendo o indeferimento da liminar medida que ao ver se 

mostra adequada. Nesse sentido é o entendimento do TJMT: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – 

AMEAÇA – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de 

interdito proibitório tem caráter preventivo e a finalidade de evitar a 

consumação do esbulho ou da turbação, desde que provado o justo 

receio do possuidor em ser molestado na sua posse. Nesse sentido, não 

sendo comprovada pelo agravante a ameaça realizada pelo réu, a decisão 

que indeferiu a tutela de urgência buscada deve ser mantida, notadamente 

em razão da ausência de um dos requisitos imprescindíveis para o 

deferimento da tutela possessória em questão. (AI 151302/2012, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/04/2013, 

Publicado no DJE 14/05/2013). RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - 

INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE NÃO COMPROVADA - JUSTO RECEIO 

NÃO COMPROVADO - PROVAS FRÁGEIS - MULTA POR LITIGÂNCIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 38 de 424



MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Interdito proibitório, o art. 927 do CPC, é claro que o autor 

dessa ação deve provar, a sua posse, a turbação ou o esbulho 

supostamente praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e 

ainda a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; e 

a perda da posse na ação de reintegração. Em se tratando de interdito não 

basta simples ilações e sim demonstração escorreita da real intenção da 

parte invadir, situação real e não hipotética. II - A litigância de má-fé não se 

presume e está adstrita às hipóteses previstas no artigo 17 do CPC.” 

(TJMT. Ap, 76648/2011, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/02/2012, Data da publicação no 

DJE 16/02/2012). Portanto, pelo que consta dos autos, perfunctoriamente, 

não restou comprovado o risco de esbulho ou turbação (art. 567 do CPC), 

a permitir a concessão da liminar. Ante o exposto e por tudo o que dos 

autos constam, numa primeira análise, verificando não estarem presentes 

os requisitos exigidos em Lei, indefiro a liminar pretendida. Cite-se o 

requerido, nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027604-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JORGE GRANJA DE ALENCAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027604-80.2018.8.11.0041. Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte Autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessários. 

Dessa forma, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no §3° do artigo 99, do CPC, defiro à 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino que se agende eletronicamente 

no sitio do TJMT (conciliação.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, consigando 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, §3°). 

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, § 8° do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração específica, 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.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036153-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Condomínio Hotel M. G. Flats. ajuizou a presente Ação de 

Produção Antecipada de Prova em face de Concorde Construtora e 

Empreendimentos imobiliários, ambos já qualificados nos autos, nos termos 

do postulado na inicial. Objetiva o Requerente a realização de inspeção 

predial, inclusive na área comum, por meio de perícia técnica no imóvel 

matriculado sob o número 93.556 junto ao Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca, localizado na Avenida Hélio Ribeiro, 896, Bairro Alvorada, nesta 

Capital, sob o argumento, em síntese, de que o mesmo foi entregue há 

pouco anos, todavia, está apresentando inúmeros e graves defeitos 

estruturais. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário. 

Decido. De início, convém deixar consignado que para deferimento do 

pedido, em casos que tais, perpassa, apenas por uma cognição 

superficial, para ser apreendido pelo juízo, com os fundamentos e as 

provas constantes da petição inicial, que demonstram a necessidade, ou 

não, na realização da prova em questão. Portanto, diante da situação 

jurídica apresentada na exordial, vejo que tais requisitos já encontram-se 

evidenciados nesta fase inicial da presente lide, pois o Requerente 

apresentou documentos suficientes que comprovam a necessidade na 

produção da prova pericial para averiguar as suspotas irregularidades na 

construção do imóvel por parte da construtora Requerida. Assim sendo, 

entendo ser necessária a antecipação de prova para a realização da 

perícia técnica, consistindo-a na realização da avaliação do imóvel 

mencionado na inicial, nos termos do artigo 381 do Código de Processo 

Civil. Posto isso, estando presentes os requisitos essenciais para 

concessão da medida, defiro o pedido e, por consequência, determino a 

realização da perícia no imóvel objeto dos autos, conforme pretendido na 

exordial. Para tanto, nomeio a empresa MEDIAPE, especializada em 

perícias, com sede na Avenida Isaac Póvoas, nº586, sala 1-B, 

Centro-Norte, Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, devendo 

ser intimado da presente nomeação, bem ainda para ofertar sua proposta 

de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), que 

deverão ser estabelecidos de acordo com o que dispõe a Resolução do 

CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigno desde já que o laudo pericial deverá 

ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o inicio dos trabalhos, e 

que a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no 

mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam 

notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC) Com 

a apresentação da proposta, intime-se a parte Autora para se manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias, e, havendo concordância sobre o valor dos 

honorários, deverá imediatamente depositar o valor integral da perícia em 

juízo (cpc, art. 95) e apresentar os quesitos, sob pena de preclusão. Fica 

desde já deferida a liberação de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários ao perito no início dos trabalhos, bem como o levantamento do 

remanescente com o protocolo do laudo. Em caso de discordância da 

parte Autora, INTIME-SE o perito para manifestar e após voltem os autos 

conclusos. Por fim, cite-se a Requerida para, querendo e no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar resposta, caso queira. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Vistos etc. Sinart - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico 

Ltda ajuizou a presente Ação de Despejo com pedido de Tutela de 

Evidência em face de Lsp Shopping Ltda- ME, ambos já qualificados na 

inicial. A Requerente relata que é a atual concessionária de serviço 

público responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Cuiabá, 
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desde 16/11/2017. Argumenta que desde que assumiu a concessão 

pública do terminal vem mantendo contratos de locações com inúmeras 

pessoas que exercem sua atividade comercial no local, contudo, alguns 

locatários ainda não formalizaram contrato de locação. Diz que a empresa 

Requerida esta recusando formalizar contrato de locação, mesmo após ter 

sido notificado em duas oportunidades. Por fim, afirma que não restam 

alternativas senão buscar judicialmente o despejo da empresa Requerida. 

Com a inicial vieram documentos. Emenda a inicial contida em ID 16025578. 

Relatei o necessário. Decido. De início, recebo a emenda da inicial contida 

em ID 16025578, bem como seus documentos. Ademais, em que pese a 

parte Autora tenha fundamentado seu pedido de tutela no artigo 311, II c/c 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo que o pleito deve 

ser analisado com base no artigo 300 do mesmo Diploma processual 

citado, portanto, em observância ao principio da fungibilidade, passo a 

análise. 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 ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Novo 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, isso porque inexiste contrato de locação 

juntado nos autos, tampouco, justificativa da parte Autora quanto a 

existência ou não de contrato anterior, firmada entre a Requerida e a 

antiga concessionária do Terminal Rodoviário desta Capital. Além da 

ausência do requisito mencionado, a hipótese em análise esta prevista no 

inciso VIII, 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: (...) 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; Observa-se que o inciso VIII, o qual, a meu ver, esta baseada a 

presente, prevê que a ação deve ser proposta em até 30 (trinta) dias do 

término do prazo previsto na notificação que concedeu prazo para a saída 

do imóvel, fato que também não foi observado pela parte Requerente, pois 

a última notificação foi recebida pela Requerida em 19/07/2018 (ID 

16025580) e o presente feito foi ajuizado tão somente em 10/09/2018 

(conforme se vê do PJE). Desse modo, inexistindo contrato escrito e/ou 

qualquer justificativa quanto às características do contrato de locação 

anterior, bem como, diante da não observância do ajuizamento da ação no 

prazo estabelecido em Lei, entendo que não estão presentes os requisitos 

legais exigidos, não cabendo o deferimento da tutelar requerida na inicial, 

neste momento. Por fim, somado a isso, estamos diante de situação de 

irreversibilidade da tutela, caso esta seja deferida, ora, desocupar a 

Requerida do imóvel locado neste momento, causaria 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 Código de Processo Civil e na Lei 

8245/91, indefiro a tutela de urgência 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. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal
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Magistrado(s):
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Vistos etc. Analisando a causa de pedir e os pedidos da inicial, verifico, 

salvo melhor juízo, que inexiste razão para que o feito tenha seu regular 

tramite nesta 6ª Vara Cível, e sim em uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário. Acerca da competência das Varas de Direito Bancário 

instauradas nesta Comarca, o Conselho da Magistratura do Tribunal de 

Justiça editou o provimento 004/2008/CM, que atribuiu nova competência 

às varas judiciais desta Capital, vejamos: “(...) 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. § 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. (...)” (Grifei) No caso trazido 

à exame, a Requerente objetiva, dentre os inúmeros pedidos, a declaração 

de ilegalidade da cobrança de taxas, assim como a declaração de nulidade 

de cláusulas contratuais decorrer do contrato de financiamento firmado 

entre as partes, o que evidencia a natureza bancária da demanda. 

Estando em evidência que o presente feito versa sobre causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, não é 

este Juízo competente para processá-lo e julgá-lo. É de bom alvitre 

ressaltar que o mesmo não incorre em nenhuma das excludentes 

relacionados pelo §2º do provimento 004/2008/CM, acima citado, uma vez 

o pedido de inexistência do débito está vinculado ao pedido de natureza 

bancária. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM 

CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA 

PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

(art. 1º, I, §2º, da Portaria 004/2008/CM). (CC 23110/2015, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 
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DJE 30/06/2015). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVO – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO - CARTÃO DE CRÉDITO 

– MATÉRIA DA VARA ESPECIALIZADA – QUESTÃO PACIFICADA NO 

TRIBUNAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – POSSIBILIDADE – CONFLITO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. As administradoras de cartões de crédito são 

instituições financeiras, nos termos do que se extrai da Súmula 283 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Se o objeto da ação proposta 

versa sobre quaisquer discussões acerca de cartões de crédito e não se 

coloca no pólo passivo apenas a empresa da bandeira do cartão (art. 17 

da Lei 4595/94), a competência estará fixada em favor das 

VarasEspecializadas em Direito Bancário. 3. Incidência do art. 1º, I, §§ 1º e 

2º, do Provimento 004/2008. (CC 83203/2014, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2015, Publicado no DJE 25/02/2015). 

Saliento, por fim, que o reconhecimento de ofício faz-se necessário, por 

se tratar de matéria de ordem pública. Desse modo, configurada a 

incompetência em razão da matéria, pois a controvérsia versa acerca de 

conteúdo financeiro/bancário, a redistribuição do presente feito se impõe. 

Diante do exposto, e com base no Provimento n. 004/2008/CM, DECLARO 

este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o presente 

feito, devendo o mesmo ser remetido à uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário desta Capital, mediante as baixas junto ao sistema PJE. 

Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029466-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO MOTA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON FONSECA MOURA OAB - SP228662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABILA PEZZO MARINHO OAB - MG156593 (ADVOGADO(A))

ARAMIS MELO FRANCO OAB - MT0007816A-B (ADVOGADO(A))

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIO TADEU PULCHERIO DE FRANCA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Tendo em vista o conflito de pautas, uma vez que a Magistrada 

que jurisdicionava perante a 6ª Vara Cível desta Comarca, responsável 

pelo presente feito, foi designada para jurisdicionar na Terceira Câmara 

Criminal e Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (Portaria 1317/2018-PRES), redesigno a audiência designada 

nos autos (ID 15621463) para o dia 04 de abril de 2019, às 16:30 horas. 

No mais, cumpra-se conforme a decisão proferida em ID 15621463. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036618-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE LIMA (AUTOR(A))

CLAUDIA CRISTINA BRUMATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Claudia Cristina Brumati e Reginaldo de Lima ajuizaram a 

presente Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis e Acessórios com pedido de Tutela de Urgência em face de 

Carlos Augusto dos Santos, todos já qualificados nos autos. Os Autores 

objetivam reaverem imóvel residencial situado Rua Tarumã, nº. 230, Lote 

21, Bairro jardim Imperial II, nesta Capital, locado para o Requerido, 

motivado pela falta de pagamento do aluguel e demais encargos, 

cumulando o pedido com tutela de urgência. Relata que a locatária deixou 

de pagar os aluguéis devidos e os encargos locatícios conforme 

avençado, encontrando-se em mora, totalizando o valor de R$ 7.050,14 

(sete mil, cinquenta reais e catorze centavos). Por fim, afirma que não 

restam alternativas senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a 

cobrança de alugueres com pedido de tutela de urgência. Relatado o 

necessário. Decido. De início, recebo a petição contida em id 16204697 

como emendas à inicial. A Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, 

vez que preenche os requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código 

de Processo Civil aliado ao que determina a Lei 8245/91. Como se sabe, 

com as novas alterações advindas com o Código de Processo Civil, a 

tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, 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, veio com a inicial 

prova inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

– id 16110280), no qual se percebe as características alegadas na 

exordial. Ademais, note-se que o documento de id 16110283 demonstra 

que o Requerido encontra-se inadimplente com relação ao pagamento dos 

débitos relativos ao consumo de energia elétrica do imóvel locado. Desta 

maneira, resta presente a probabilidade do direito dos autores, 

verificando-se de plano que a qualquer tempo o Requerido poderá retornar 

ao imóvel por ordem judicial, arcando neste caso o Autor com as 

despesas e prejuízos eventualmente suportados pelo Requerido, de modo 

que fácil e integralmente reversível a tutela de urgência perseguida pelos 

Requerentes, não havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da 

medida. O perigo de dano também está presente, pois o inadimplemento ou 

a mora pelo não pagamento dos alugueis, traz com certeza 

consequências a autora, máxime observamos que o montante do débito 

pendente. Ademais, verifico que o contrato de locação firmado entre as 

partes está desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 

8245/91, assim sendo, o caso em análise preenche os requisitos exigidos 

por Lei, de modo que o deferimento da tutela de urgência é medida 

adequada ao caso. Por fim, em que pese o disposto no §1º do art. 59 da 

Lei 8245/91 a qual dispõe acerca da necessidade de prestação de caução 

no valor de três alugueis, entendo ser a mesma dispensável aliado à 

mencionada hipossuficiência dos Autores. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 
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monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). Ainda no que se refere à 

necessidade de caução, embora ”o “caput” do art. 64 da Lei nº 8.245/91 

não tenha ressalvado o inciso III do art. 9º, “dentre as obrigações do 

locatário consta, em primeiro lugar, a de pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação (inciso I do art. 23). Ora, “a falta de pagamento do 

aluguel implica, necessariamente, ocorrência de infração de obrigação 

legal (inciso II do art. 9º) e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a 

execução provisória do despejo” (RMS 3289/Adhemar Maciel, STJ). Assim 

é a lição de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente absurdo 

que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto 

ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar 

caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para 

despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Destarte, em virtude dos elementos trazidos aos autos, 

entendo que o pedido de liminar deve ser deferido sem a exigência da 

prestação de caução. Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída do Requerido do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Expeça-se imediatamente o 

mandado para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Cite-se a parte 

Requerida para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, 

querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o 

pagamento do débito atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 

12.112/09). Se for requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 

dias, contados do protocolo da petição, para o locatário depositar o 

principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, 

custas e honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado 

(art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias 

alegar que a oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o 

locatário para complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Intimem-se. Yale Sano Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036626-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEN HUR DANELICHEN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Bem Hur Danelichen de Oliveira ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Cobrança/Revisional de Plano de Saúde e 

Pedido de Antecipação de Tutela contra Bradesco Saúde S/A, ambos já 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, possuir contrato de plano de 

saúde com a demandada desde 17/11/1999, mas em razão de completar 

50 (cinquenta) anos de idade, teve a mensalidade do plano aumentada, 

progressivamente, saltando de R$944,00 (novecentos e quarenta e quatro 

reais) para R$1.605,05 (um mil seiscentos e cinco reais e cinco centavos). 

Aduz ser este aumento abusivo, bem como ser nula a cláusula que prevê 

a alteração em detrimento da idade, inviabilizando a continuidade de 

pagamento. Pugna pela concessão de antecipação de tutela, a fim de 

determinar que a Requerida mantenha a cobrança de valor com base na 

ultima mensalidade cobrada antes do reajuste questiuonado, no caso, o 

valor de R$944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais) por mês. 

Relatado o necessário. Decido. O presente pedido deve ser analisado sob 

a ótica do Código de Defesa do Consumidor, seja em face da finalidade 

claramente expansiva da dicção legal – artigo 3º e parágrafos -, seja 

porque a operação aqui noticiada apresenta como núcleo comum um ato 

de prestação de serviços, praticado com habitualidade, em mercado 

específico. Verifica-se que o Autor firmou contrato com a Ré, mediante 

instrumento de assistência à saúde, vindo, até prova em contrario, 

adimplindo-o normalmente. Ao meu ver, causa um desconforto ao 

consumidor ser discriminado em razão de sua faixa etária ao vir a receber 

um reajuste em percentual exorbitante, que corresponde a mais do que o 

dobro do que habitualmente vinha a pagar, causando-lhe enormes 

prejuízos. O aumento desproporcional da mensalidade de plano de saúde 

em razão da faixa etária, constante no contrato avençado entre as partes 

é cláusula abusiva e incide diretamente nas prestações mensais do 

requerente, vindo a lhe causar prejuízos financeiros. É cediço que a 

variação de mensalidade de plano de saúde em razão da faixa etária é 

abusiva. Dessa forma, visível a atitude discriminatória posta em contrato, 

devendo tal a incidência deste percentual ser afastada em sede de 

antecipação de tutela. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DO IDOSO. PLANOS DE 

SAÚDE. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA ALTA 

SINISTRALIDADE DO CONTRATO, CARACTERIZADA PELA IDADE 

AVANÇADA DOS SEGURADOS. VEDAÇÃO. 1. Nos contrato de seguro em 

grupo, o estipulante é mandatário dos segurados, sendo parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Precedentes. 2. 

Veda-se a discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art. 

15, § 3º, do Estatuto do Idoso, o que impede especificamente o reajuste 

das mensalidades dos planos de saúde sob alegação de alta sinistralidade 

do grupo, decorrente da maior concentração dos segurados nas faixas 

etárias mais avançadas; essa vedação não envolve, todavia, os demais 

reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas 

prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade. 3. 

Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp 1106557/SP. Rel. 

Ministra Nancy Andrighi. 3ª Turma. DJe 21/10/2010) – grifei Destarte, 

abusiva é cláusula que atribui majoração no valor ante ao alcance de 

idade equivalente a 50 anos da parte beneficiária do plano de saúde, 

denominada “reajuste em razão da idade”. Realizadas as necessárias 

ponderações acima, como se sabe, com as novas alterações advindas 

com o Código de Processo Civil de 2015, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de urgência, como 

no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 42 de 424



Tribunais, 2015). No caso em exame, nesta fase de cognição sumária e 

pelos argumentos acima já expostos, estão presentes os requisitos 

exigidos em lei (probabilidade do direito e o perigo do dano), sendo que a 

concessão da tutela de urgência reivindicada é medida adequada ao caso 

presente. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes 

os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro 

liminarmente a tutela provisória reivindicada, para determinar que a 

Requerida proceda a cobrança mensal do valor de R$944,00 (novecentos 

e quarenta e quatro reais), à título de valor da mensalidade a ser cobrada 

do Requerente pelo plano de saúde contratado, até ulterior deliberação. 

Com base no artigo 297 do Novo CPC, fixo multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, até o limite 

máximo de 20 (vinte) dias. No que atine ao pedido de inversão do ônus da 

prova, há que se anotar que é cediço que a Lei nº. 8.078/90 (CDC) 

introduziu importantes modificações nos direitos das obrigações 

contratuais. Restringindo, mediante normas de ordem pública, os princípios 

clássicos da ampla autonomia da vontade e da irrestrita liberdade 

contratual, permitindo que o Estado-juiz se insira na relação de consumo 

para proporcionar a igualdade real entre os contratantes, ao evitar abusos 

cometidos contra o consumidor, que é sempre a parte vulnerável (art. 4º, 

inc. I, CDC). Dispõe o art. 6º, VIII, da Lei nº. 8.072/90: 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 experiência; Verifico 

estarem presentes os requisitos necessários à aplicação da inversão do 

ônus da prova, o que se mostra imprescindível para promover o equilíbrio 

entre as partes, questão de fundamental importância para o justo deslinde 

do feito. Pelas razões acima elencadas e com fulcro nos dispositivos 

legais mencionados, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa Requerida. Com base no artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Sala 03 da central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Assim, cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência injustificada, de 

qualquer das partes, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

que se caracterizando será imposta as sanções previstas em lei (art. 334, 

§8º, CPC). Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa 

de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). Na audiência, se não 

houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 

335 do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036726-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO MIYAGAWA DE ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. 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. No mais, expeça-se mandado monitório, com 

prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos honorários advocatícios 

de cinco por cento do valor da causa (art. 701, caput, do Código de 

Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de 

pagamento, a parte Requerida ficará isenta do pagamento das custas 

processuais (artigo 701, §1º, do Código de Processo Civil). Deverá 

constar no mandado que não havendo cumprimento da obrigação ou o não 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial” (artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036736-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. 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. No mais, expeça-se mandado monitório, com 

prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos honorários advocatícios 

de cinco por cento do valor da causa (art. 701, caput, do Código de 

Processo Civil), ou para oferecimento de Embargos Monitórios. No caso de 

pagamento, a parte Requerida ficará isenta do pagamento das custas 

processuais (artigo 701, §1º, do Código de Processo Civil). Deverá 

constar no mandado que não havendo cumprimento da obrigação ou o não 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial” (artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil). A parte 

Requerente deverá comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015258-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUMPH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Compulsando os autos observo que o pedido contido na 

petição de ID 14359338 já foi indeferido em suas oportunidades por este 

Juízo (ID 8098824 e ID 8318971), bem como, observo que a ação está 

suspensa em razão da existência de Recursos Especiais que afetam a 

matéria discutida nos autos, conforme se vê da decisão proferida em ID 

12809100. Em assim sendo, mantenho as decisões acima mencionadas, 

bem como registro que o feito está suspenso até o julgamento dos 

Recursos Especiais nº. 1.498.484/DF e nº. 1.635.428/SC (tema 970) pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036249-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNIL MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos etc. Munil Marques de Souza ajuizou a presente Ação Declaratória 

em desfavor de Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e Coordenador de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, todos qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

documentos. Todavia, em ID 16065185 a parte autora pugna que seja 

desconsiderado a distribuição do presente feito. Relatado o necessário. 

Decido. De início, em observância aos princípios da instrumentalidade das 

formas e fungibilidade, recebo a petição contida em ID 16065185 como 

pedido de desistência da ação. Posto isso, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 200, do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência formulada pela parte Requerente (ID 16065185) e, por 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

Diploma Processual, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem julgamento 

do mérito. Sem custas, pois defiro à Assistência Judiciária Gratuita em 

favor do Autor. Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029743-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-O (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA CAMINHOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

 

PJE nº1029743-05.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que JEFFERSON 

ARAÚJO DA SILVA move em desfavor de PARANÁ CAMINHOES LTDA, 

alegando em síntese que em 13/10/2017 adquiriu um Caminhão VW/24.280 

CRM 6X2, Ano/mod. 2012/2012, cor branca, placas PGG5246, pelo valor 

de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), todavia, no início 

do mês de julho/2018 ao realizar uma vistoria cautelar para revender o 

veículo, tomou conhecimento que o mesmo possuía histórico de sinistro, 

com risco de comercialização sendo necessário regularizar a numeração 

do motor, além de ter sido adquirido em leilão, fato este que não lhe fora 

informado quando da aquisição do bem. Discorre que o vício oculto 

existente no caminhão acarreta na depreciação do valor de mercado, 

estando ainda sofrendo inúmeros prejuízos porque não consegue 

revendê-lo, sendo que ao procurar a Requerida no intuito de sanar o 

impasse, não obtivera êxito. Ao final, requer a concessão de tutela de 

urgência para compelir a parte Requerida devolver o valor pago pelo 

caminhão, devidamente corrigido, ou substituição por outro de igual valor, 

ou ainda, ao pagamento da diferença do preço entre o veículo adquirido e 

o avaliado. 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. 

O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como revendedora de 

veículos enquadra-se nos preceitos insculpidos no artigo 3º do CDC, e a 

parte Autora, por sua vez, como destinatário final, previsto no artigo 2º do 

mesmo diploma. Os documentos colacionados pela parte Autora dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do 

direito requestado na exordial, uma vez que no contrato de compra e 

venda firmado entre as partes inexiste qualquer ressalva quanto à 

condição do caminhão de veículo sinistrado adquirido em leilão, 

circunstância que a toda evidência implica em vício oculto em caso de 

omissão da informação ao adquirente. Com efeito, exatamente pela 

excepcionalidade da aquisição, é inegável a relevância da omissão, 

porque relacionada à informação de extrema importância para a 

formalização do negócio jurídico, e, por isso, entendo que a parte 

Requerida deveria ter se revestido de todas as cautelas possíveis para 

repassar ao consumidor qualquer informação que fosse relevante para 

conferir lisura ao ato negocial, obrigação que, inclusive, lhe é imposta por 

força de Lei, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa maneira, o art. 18, §1º, do CDC é claro ao 

estabelecer que “não sendo o vício sanado pelo fornecedor, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 

sua escolha: II - a restituição imediata da quantia paga (...)”. Presente, 

ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 

medida seja concedida somente ao final, levando em consideração o 

tempo já decorrido e a utilização do caminhão pelo Autor como ferramenta 

de trabalho, não olvidando ainda que a situação em comento importa em 

redução de seu valor no mercado, prejudicando o Autor que sequer pode 

realizar o seguro do veículo, o que lhe causa insegurança. Frise-se, 

outrossim, que não há como falar em irreversibilidade do provimento 

antecipado, na medida em que a questão obrigacional em foco poderá ser 

solvida com a devida reparação. Confira-se entendimento do Nosso 

Egrégio Tribunal em caso análogo aos dos autos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VEÍCULO NOVO QUE APRESENTA DEFEITOS NÃO SANEADOS 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC – 

TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDO 

POR OUTRO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS 

NO ART. 273 DO CPC – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO – 

MULTA PECUNIÁRIA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM SUA FIXAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão 

interlocutória que concedeu a tutela antecipada para determinar a 

substituição de veículo que apresenta problema no motor com 13 dias de 

uso, quando há prova inequívoca nos autos de que, embora o fornecedor 

tenha tido conhecimento dos vícios nele apresentados, não logrou êxito 

em saná-los no prazo do art. 18, § 1º, do CDC, causando, assim, prejuízos 

ao consumidor, em virtude da impossibilidade de utilizar o bem de forma 

adequada e segura. (...). Não há falar-se em periculum in mora inverso, 

decorrente de possível depreciação do veículo entregue em substituição 

ao adquirido pelo consumidor, quando os eventuais prejuízos decorrentes 

da substituição de produto defeituoso inserem-se no risco da própria 

atividade comercial, além de não haver qualquer comprovação de que, 

vencido na demanda, o consumidor não possa arcar com perdas e danos 

eventualmente provocadas pelo uso do veículo. O valor da astreinte 

afigura-se razoável e compatível com a ordem cujo cumprimento é 

almejado, sendo descabida a pretensão relativa a sua limitação, sob pena 

de desaparecimento do em caráter coercitivo”. (TJMT - AI, 105387/2012, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/03/2013, Data da publicação no DJE 25/04/2013).” (grifei e destaquei). 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

perquirida pela parte Requerente, para DETERMINAR que a Requerida 

PARANÁ CAMINHÕES deposite em juízo o valor de R$ 155.000,00 (cento e 

cinquenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) 

desde a data da venda do caminhão viciado (13/10/2017) VW/24.280 CRM 

6X2, Ano/mod. 2012/2012, cor branca, placas PGG5246, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhora forçada do respectivo valor. Consigno 

que após a comprovação do depósito em juízo do valor, a parte Autora 

deverá no prazo de 48h(quarenta e oito horas) promover a DEVOLUÇÃO 

do caminhão à parte Requerida, sob pena de ineficácia da medida, 

devendo juntar nos autos o termo de entrega devidamente assinado por 

ambas as partes, contendo o estado de conservação do bem. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, em 

data a ser designada pela Secretaria Judicial e 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, consignando 

no mandado as advertências legais, inclusive quanto ao prazo para 
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apresentação de contestação, conforme determina o artigo 335 do CPC. 

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 parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007225-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY APARECIDA MASSOLI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA OAB - 996.998.771-20 

(REPRESENTANTE)

ANDRESSA REGINA BISSOLOTTI DOS SANTOS OAB - PR83570 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 05/02/2019, 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: 1013883-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CUNHA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT0010228A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 05/02/2019, 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036583-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA DOS SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1036583-31.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Pretende a parte Autora a 

revisão do consumo de água de sua residência, sob o argumento que nas 

faturas com vencimento em 20/08/2018, 19/09/2018 e 19/10/2018 foram 

cobrados valores incompatíveis com a média de consumo mensal 

anteriormente aferida de 18m³. Requer ainda, a concessão de tutela de 

urgência para que a Requerida restabeleça o abastecimento de água em 

sua residência. DECIDO. Da análise das faturas imbricadas com a inicial, 

verifico que de fato nas faturas relativas aos meses 08/2018 a 10/2018, o 

registro de leitura daquela unidade apontou um consumo “destoante” aos 

meses anteriores, passando de 18m³ para 30, 32 e 27 m³, 

respectivamente. Todavia, não há nos autos qualquer informação acerca 

das condições do imóvel (área construída, número de caixas d´água, 

chuveiros, etc...), a fim de conferir verossimilhança fática ao deduzido na 

inicial, posto que inúmeros fatores podem contribuir para que em 

determinado período ocorra oscilação no consumo ou até mesmo o 

registro exacerbado em caso de existência de vazamento, desperdício, 

etc... Ante o exposto, INTIME-SE a parte AUTORA, para no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, EMENDAR A INICIAL, 

juntando aos autos elementos de prova (fotos do imóvel, equipamentos 

hidráulicos, número de caixa d´agua, etc...), e,se possível, laudo técnico 

elaborado por profissional habilitado dando conta da inexistência de 

vazamento interno no imóvel, sob pena de indeferimento da medida 

vindicada No mesmo ato, deverá a Requerente 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; 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036322-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CENCI CRIVELATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de carta Precatória onde a parte requerente vem 

assistida pela Defensoria Púbica dispensando a apresentação do 

instrumento procuratório. A presente missiva tem por objeto, a oitiva da 

testemunha: Messias Pereira de Moraes, arrolada pela parte requerida. 

Estando revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, para o 

cumprimento de seu objeto, designo o dia 13 de Março de 2019, as 

13h:30mn, para oitiva daquela testemunha, a ser realizada na sala de 

audiência deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - Telefone (65) 

3648-6000. INTIME-SE A TESTEMUNHA na forma estabelecida no § 4° do 

artigo 455, inciso IV do CPC. Atendam-se as disposições contidas no 

artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT, expedindo-se as comunicações 

necessárias. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

as homenagens deste Juízo, com as baixas necessárias disciplinadas na 

CNGC/MT. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037608-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de Carta precatória que traz por objeto a citação da parte 

requerida, e vem acompanhada dos documentos necessários, 

preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, 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, 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 da missiva, devolva-se à comarca de 

origem com nossas homenagens, e as baixas necessárias. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037063-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037074-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IDALINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TELES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037103-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de 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, 
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cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037166-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA PONCE SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037168-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037174-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL PACHECO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de 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 
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apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037185-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER VITORIA MUNIZ BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037192-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037198-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER SOARES DA SILVA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037213-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINETE MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037220-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO BISPO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037222-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EUGENIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condição financeira capaz 

de suportar as despesas processuais. O pedido preenche os requisitos 

do artigo 319 do CPC, e vem instruído com os documentos necessário. 

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. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico no 

Sitio do TJMT (conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036221-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

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: 1036221-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028735-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

0212 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder com a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência de sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020356-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DROGA DELCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA OAB - MT17173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN RIBEIRO ANTONIO 69795045253 (RÉU)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 76769208172 (EXECUTADO)

 

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: 1022885-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRITO LEAL OAB - 918.151.421-20 (PROCURADOR)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15650896.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016864-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID:15650929.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007928-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15651216.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANY DE SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15651220.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015177-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652250.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032672-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD EDWIN CREW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (RÉU)

RIBEIRO ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 11/02/2019, 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: 1003587-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652268.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024352-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652497.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005283-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY ARAUJO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652509.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014929-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA NATHALIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652517.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013556-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SANTANA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652529.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014179-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652532.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013349-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGE HONORIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652539.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002505-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, efetuar o 

pagamento das custas finais do processo, conforme certidão da 

contadoria. ID: 15652738.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830846 Nr: 36539-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA, BANKFACIL CONSULTORIA 

FINANCEIRA, CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS DE CUIABÁ - CDL E 

SERVIÇO DE CADASTRO DE PROTEÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS AYRES DE CAMARGO 

COLFERAI - OAB:OAB/SP: 333.828, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Processo Código n.830846

VISTOS,

 Ante o teor das alegações declinadas pelo Banco Requerido as fls. 

409/412, em consulta ao Sistema Apolo verifico que na publicação do 

despacho de fls. 397 não constou os nomes do r. causídico, conforme 

postulado na contestação as fls.160 verso.
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Desta feita, torno sem efeito a certidão de fls.401 com relação a parte 

Executada BANCO BRADESCO S/A.

Por consequência à ausência de intimação para pagamento espontâneo 

da condenação, AFASTO A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC, do cálculo da parte 

Exequente juntado as fls. 396.

De outra sorte, verifico que o Banco Executado não impugnou o cálculo da 

parte Exequente com relação ao valor da condenação, tampouco 

apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor 

que entende devido, nos termos do que dispõe o art. 525, §§4º e 5º, do 

CPC.

Por sua vez, a parte Executada COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS 

LTDA, as fls. 418/420, quedou-se inerte quanto ao valor penhorado as fls. 

404/408, inerente à sua cota parte do valor da condenação, corroborando 

aos autos comprovante de depósito da mesma importância (fl.419).

Desta feita, por se tratar de obrigação solidária, não há ainda se falar em 

extinção do feito, a qual somente poderá ser declarada após a integral 

quitação da dívida.

 A par disso, determino a expedição do alvará do valor incontroverso em 

favor da parte Exequente, representado pelo depósito/penhora realizado 

pela Executada COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS.

Encaminhe-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor da 

condenação com relação à parte Executada BANCO BRADESCO S/A, 

deduzindo o valor da multa e dos honorários advocatícios previstos no 

artigo 523 do CPC, bem ainda o montante já reconhecido como devido pela 

Executada COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS.

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias, após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129925 Nr: 22978-06.2016.811.0041

 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: ORIVALDO DIVINO CAMPOS DA CONCEIÇÃO

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KELBILA MAYARA 

BORGES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

22978-06.2016.811.0041, Protocolo 1129925, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901606 Nr: 31039-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO MARTINS BUENO

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

31039-21.2014.811.0041, Protocolo 901606, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911451 Nr: 37809-30.2014.811.0041

 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: JOAQUIM PAULNO DE ALNECAR BORGES

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

37809-30.2014.811.0041, Protocolo 911451, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018844-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA EMILIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018844-16.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, NUBIA EMILIA DA SILVA 

PEREIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 10/08/2014 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente, devido à “fratura complexa 

da tíbia”. Discorre que o valor da indenização corresponde R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) na data do efetivo pagamento, todavia, o 

valor recebido administrativamente, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), é inferior ao que entende fazer jus. Por tais motivos 

requer a condenação da Requerida ao pagamento da complementação do 

seguro obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, além da quantia de R$ 400,18 (quatrocentos reais e 

dezoito centavos) referentes às despesas com tratamento médico. Boletim 

de Ocorrência no id. 3303622. A Requerida apresentou contestação no id: 

10867397 arguindo em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, e a ausência 

de laudo do IML, documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

defendeu sobre a improcedência do pedido inicial, vez que já houve 

pagamento do seguro por via administrativa, e argumentou sobre a 

inconsistência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares. 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 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial corroborado no id: 11471730. Manifestação da Requerida no id. 

11807444. Impugnação a contestação juntada no id. 11980178. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO E DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 
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artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. Portanto, REJEITO a preliminar. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. Em se tratando de pagamento de indenização de seguro 

obrigatório (DPVAT), relativamente a sinistros ocorridos na vigência da Lei 

nº 11.482/2007, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos 

autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade 

das alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), 

no que tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria seguradora 

efetuou, em sede administrativa, o pagamento, em favor da Autora, a 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

de acordo com o dossiê administrativo apresentado no id. 10867419. 

Igualmente, segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal 

de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Dessa forma resta somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pelo Requerente. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Por sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos no id. 11471730 dá conta de que a parte Autora apresenta grau de 

repercussão moderada da referida lesão, com perca de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), inexistindo, portanto, qualquer diferença a ser 

perseguida pelo autor. Dos autos verifico que a Requerida afirma o 

pagamento da indenização através da via administrativa, à parte 

Requerente por sua vez, intimada para se manifestar acerca da arguição 

da ré, bem como dos documentos juntados, postulou o recebimento do 

valor remanescente devido até o teto estabelecido pela lei. Ora, se aquele 

que postula o recebimento do valor do seguro não se opõe, à alegação 

direta de pagamento e quitação do valor devido em via administrativa, lícito 

é concluir-se que a presunção meramente relativa de validade do 

documento utilizado passa a ostentar verdadeira presunção absoluta 

diante da própria postura da Autora (art. 375, do CPC). Ademais, não há 

dúvidas quanto à interposição do pedido administrativo, já que a 

autorização de pagamento/crédito de indenização de sinistro foi feito por 

meio de transferência bancária em nome da parte Autora, conforme 

documento de id. 10867419, na data de 30/01/2015, demonstrando de 

forma clara e inequívoca o pagamento administrativo. Desse modo, 

analisando o contexto probatório documental dos autos em cotejo com a 

postura processual da Requerente, reconheço eficácia probatória ao 

elemento de convicção consubstanciado pela prova unilateral do 

pagamento do valor devido. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que 

devido ao sinistro relatado, suportou gastos com despesas medico 

hospitalares - DAMS, no montante de R$ 400,18 (quatrocentos reais e 

dezoito centavos). Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei 

nº 6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se 

que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, todavia, a Requerente juntou os 

comprovantes, porém a data das notas fiscais não comprova a fazer jus 

ao beneficio, não cabendo assim o reembolso de despesas não 

comprovadas. A situação processual narrada leva à conclusão de que a 

autora deduziu pretensão contra fato incontroverso, buscou alterar a 

verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, 

evidenciando assim a litigância de má-fé da parte Autora, na forma do art. 

80, II, III e VI do CPC, razão pela qual deverá responder indenizatoriamente 

pelos seus atos. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, 

formulado por pela parte Requerente NUBIA EMILIA DA SILVA PEREIRA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Outrossim, reconhecendo a litigância de má-fé, CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, III e VI, e 

81, ambos do CPC. CONDENO ainda a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §6º, do 

CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da 

justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020826-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR STEIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/12/2018 Hora: 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028848-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATOS FERREIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 12/09/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029832-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029821-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029772-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLER RICARDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029786-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029796-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOWILSON PEREIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030095-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE ARRUDA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030508-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655/O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT0014843A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030024-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISMAR LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato OAB - MT0015205A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 09:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030657-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030692-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FILIPE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030569-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030658-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PARREIRAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030915-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DA GUIA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo decisão judicial, designo 

Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 13/12/2018 Hora: 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1113924 Nr: 16310-19.2016.811.0041

 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: ADELINA SILVA DE ARRUDA

 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/MT

 ALVARÁ EXPEDIDO N° 397212-7/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 267011 Nr: 707-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, EDÉSIO GOMES CORDEIRO - OAB:4592, 

PIERRE TRAMONTINI - OAB:OAB/DF 16.231

 Intimo a parte Requerida para que, em 15 dias, apresente os documentos 

solicitados em despacho de fls. 737, sob pena de sofrer as cominações ali 

descritas.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 840246 Nr: 44662-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

YASUHIRO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Trata-se de Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial ajuizada 

por Petrobras Distribuidora S/A em desfavor de Serra Diesel e 

Transportes Ltda.

A parte exequente juntou aos autos petição de fls. 97/99, informando que 

as partes firmaram acordo, o qual já foi cumprido (fl. 114).

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação da quitação integral do débito exequendo 

(fl. 114), a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116467 Nr: 17233-45.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA DE IMOVEIS VENITEX LTDA, 

INCORPORADORA DE IMOVEIS ESTRUTURAL LTDA, IMPELCO COMERCIO 

E IMPORTAÇAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, SANTEX TECIDOS E 

CONFECÇOES LTDA, VESLE HOLDING LTDA, MOVEIS ROMERA LTDA, 

VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DO AMAPÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica de empresas que fomariam 

grupo econômico com a empresa executada (fls. 04/05).

Deferida a instauração do incidente (fl. 64), restou tentada, sem êxito, a 

citação das empresas cujo patrimônio a parte exequente pretendia atingir 

(fls. 65/95).

Intimada para se manifestar acerca das correspondências devolvidas (fl. 

89), a parte exequente pugnou pela manifestação após a devolução de 

todas as cartas de citação (fl. 92).

Em seguida, por ato ordinatório, a parte exequente foi novamente intimada 

(fl. 96), desta feita para indicar especificamente a qualificação dos sócios 

que estariam sujeitos à presente desconsideração. Contudo, permaneceu 

inerte (fl. 97)

É o relatório.

DECIDO.

No caso dos autos, muito embora tenha sido devidamente intimada para se 

manifestar quanto às correspondência devolvidas, assim como para 

qualificar os sócios das empesas cuja desconsideração almeja, a parte 

exequente nada requereu quanto ao prosseguimento do feito, 

permanecendo inerte.

Assim sendo, considerando que, nos termos do art. 135 do Código de 

Processo Civil, a citação dos sócios ou da pessoa jurídica para se 
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manifestar é necessária para garantir o devido processo legal, assim 

como tendo em vista que a parte exequente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, deixando de indicar e qualificar os sócios cuja 

personalidade almejava atingir, INDEFIRO o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Intime-se e, uma vez preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1014498 Nr: 29523-29.2015.811.0041

 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: VALBERTO ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

QUALIMAD LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIONE BRANDAO DA SILVA - 

OAB:18546/O, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16.061, SILVIO 

MARINHO DO NASCIMENTO - OAB:6304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON ARRUDA MORENO - 

OAB:5415/MT, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:16345

 Vistos,

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Valberto Antonio de Almeida em face da Industria e Comercio de Madeiras 

Qualimad Ltda - ME.

Em sede de contestação a requerida arguiu a incompetência do Juízo, 

razão pela qual passo a analisá-la, nos termos do art. 64, §2º, do CPC.

No caso em tela, aplica-se o disposto no art. 53, inciso III, alínea a, do CPC, 

sendo competente o foro do lugar onde esta a sede da pessoa jurídica 

requerida.

Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de exceção de 

incompetência aduzida pela requerida e, nos termos do art. 64, §3º, do 

Código de Processo Civil, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente ação, reconhecendo o foro da sede da requerida como o 

competente para o seu processamento.

Preclusa a via recursal, determino ao Gestor Judicial a imediata remessa 

dos autos à Feliz Natal/MT, adotando as providências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743918 Nr: 40920-27.2011.811.0041

 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: NILENE PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

40920-27.2011.811.0041, Protocolo 743918, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067367 Nr: 54231-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 Alvará expedido n° 443176-6/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759527 Nr: 11838-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, Dagmar Juliana Bernardi Jaqcob - OAB:4864-B/MT, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, dê prosseguimento 

ao feito sob pena de extinção.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030915-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DA GUIA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO D'OLIVEIRA 

MARQUES PROCESSO n. 1030915-79.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$13,500.00 ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA GUIA CRUZ Endereço: 

RUA 17, 406, JARDIM VITORIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Senhor(a): RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS A presente carta tem 

por finalidade a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos 

do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC, bem como 

a INTIMAÇÃO da seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias corridos, preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas 

administrativas adotadas para fazer cumprir o disposto na presente 

decisão, no sentido de efetivar corretamente o protocolo dos 

requerimentos administrativos que lhe forem daqui para frente 

apresentados, ou seja, passando a indicar quais são os eventuais 

documentos faltosos ou a relacionar todos os documentos que forem 

entregues. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 
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pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação de 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011957-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011957-45.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA EMBARGADO: UNICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA W Vistos. Trata-se de Embargos à Execução opostos 

por Gramarca Comércio de Veículos Ltda em face de Única Fomento 

Mercantil, na Execução de Título Executivo Extrajudicial em trâmite neste 

Juízo sob o nº 1001639-03.2018.8.11.0041. Compulsando os autos, 

verifica-se que o embargante requer a concessão do efeito suspensivo, 

sustentando a nulidade da execução e ofertando bem móvel como 

caução. Aduz que os títulos causais que embasam a execução não 

possuem lastro, que a exequente/embargada é parte ilegítima, que não 

houve notificação da executada/embargante quanto à cessão de crédito, 

que as duplicatas foram assinadas por funcionário assistente de contas à 

pagar, sem poderes para representá-la e que todos os débitos com a 

empresa “Clean Nobre” foram integralmente pagos. Ao final requer a 

concessão de efeito suspensivo aos embargos, para que seja obstada a 

penhora de bens até o julgamento final da lide. É o relatório. DECIDO. Como 

é cediço, segundo preceitua o § 1º do art. 919 do Código de Processo 

Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

depende, além da garantia por penhora, depósito ou caução, da presença 

dos requisitos para concessão da tutela provisória. Veja-se: “Art. 919. Os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. In casu, verifico que não se encontram preenchidos 

os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, uma vez que, além da caução oferecida ser inidônea, não 

estão presentes os pressupostos necessários à concessão de tutela 

provisória (artigo 300, CPC). Ab initio, no que se refere à caução ofertada 

pela parte autora, entendo que a mesma não é idônea, isto é, adequada 

para garantir a execução. Com efeito, deve este Juízo, no exercício do 

poder geral de cautela, aferir se não há risco de que a caução ofertada se 

torne inócua. E, no caso dos autos, o bem móvel ofertado é integrante da 

cadeia de serviços da embargante [estufa cabine de pintura] e, dada a 

sua característica própria e antiguidade [2016], possui valor econômico 

incerto, razão pela qual não se presta a finalidade de caução. Ademais, 

não se amolda às espécies previstas no art. 300, §1º, do Código de 

Processo Civil. Acerca da possibilidade de indeferimento da caução 

ofertada, vide julgado a seguir, da lavra do Egrégio Tribunal de Justiça 

Matogrossense: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR DEFERIDA. CONDICIONAMENTO DE 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA. REJEIÇÃO DA 

CAUÇÃO PRESTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O 

magistrado tem o poder discricionário de rejeitar a caução, quando não for 

comprovada a sua propriedade, o valor e também as condições em que se 

encontra o bem, a fim de que a finalidade da caução seja frustrada no 

futuro, causando prejuízo indevido a parte contrária.” (TJMT; AI 

8527/2015; Rondonópolis; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 17/06/2015; 

DJMT 26/06/2015; Pág. 46). Deste modo, por entender que não atinge o fim 

a que se destina, INDEFIRO a caução ofertada. Portanto, inexistindo 

caução idônea, desatendido está um dos pressuposto para atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos. Da mesma forma, não verifico estar 

presentes elementos hábeis a caracterizar a probabilidade do direito da 

autora, visto que a execução em apenso [1001639-03.2018.8.11.0041] 

encontra-se embasada em duplicatas mercantis de prestação de serviço 

com aceite [Id. nº 11515786], assim como consta naqueles autos prova da 

cessão de crédito [Ids. 11515774 e 11515780] e e-mail confirmando a 

ciência dessa cessão de crédito por preposto da embargante [Id. nº 

11515796]. Ademais, uma vez emitida a duplicata com obediência aos 

requisitos descritos no art. 2º da Lei n. 5.474/68 e realizado o aceite de 

forma expressa no próprio título, a força executiva da mesma independe 

do protesto e/ou do comprovante de entrega das mercadorias ou da 

prestação do serviço, conforme sistemática prevista no art. 15 da 

retrocitada lei. No particular, verifica-se que as duplicatas em discussão 

foram devidamente aceitas pelo preposto da parte embargante, razão pela 

qual dispensável o protesto e a comprovação da prestação do serviço. 

Destarte, em tais casos, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da 

aparência, haja vista que o funcionário agiu como verdadeiro preposto da 

pessoa jurídica embargante, razão pela qual se presume legítimo o ato 

praticado. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APOSIÇÃO DE ACEITE NO 

TÍTULO E “DECLARAÇÃO DE ACEITE” NÃO IMPUGNADOS NO MOMENTO 

DEVIDO. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. ACEITE FIRMADO POR PREPOSTO 

DA DEVEDORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O julgamento 

antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do 

processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao 

julgador indeferir as diligências desnecessárias que delongam o 

julgamento, postergando a entrega da prestação jurisdicional. 2. Conforme 

prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei nº 5.474/68, a duplicata é um título 

causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou 

tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), 

ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento 

da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter 

existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de 

causalidade. 3. Não se pode atribuir ao credor o ônus de verificar se o 

preposto da devedora possuía poderes para firmar o aceite da duplicata, 

devendo ser aplicada a teoria da aparência como meio de preservar a 

boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais. 4. Deve prevalecer 

a condenação da apelante por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, 

I e III, do CPC/15, quando demonstrado que a mesma alterou a verdade dos 

fatos para obter a sustação do protesto e, com isso, esquivar-se de sua 

obrigação. Percentual fixado dentro do limite estabelecido pelo artigo 81 do 

CPC/15. 5. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 

85, § 11, do CPC/15.” (TJMT; APL 144592/2016; Várzea Grande; Rel. Des. 

João Ferreira Filho; Julg. 25/07/2017; DJMT 28/07/2017; Pág. 48). Sendo 
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assim, mormente nesse momento inaugural, entendo que não há elementos 

hábeis a caracterizar a presença de probabilidade do direito da parte 

embargante, sendo necessária a dilação probatória. Por fim, não vislumbro 

a presença do perigo de dano, haja vista que, nessa quadra processual, 

nada há de concreto para que se possa afirmar, em sede liminar, que a 

executada será afetada por prejuízos irreversíveis acaso tenha 

prosseguimento a execução. Assim sendo, INDEFIRO o efeito suspensivo 

aos presentes embargos, vez que não demonstrados, nessa seara 

inaugural, os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Não 

obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028545-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028545-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HAILTON DE FREITAS RÉU: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA 

LAPA S/A Vistos etc. No decisório deanterior foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Após, compareceu o autor, por meio do 

petitório retro, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a 

gratuidade da justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as 

irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, apresentando 

pedido de reconsideração. 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. 

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem 

natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão 

de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração 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 

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. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 
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hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir 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. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários tendo em vista a ausência 

de intervenção da parte contrária. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034179-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751/O-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0012954A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034179-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. Diante da disponibilização de novas datas de sessão de conciliação 

junto a agenda compartilhada, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020803-85.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

MARIO DE AZEVEDO VITAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE MARIO DE AZEVEDO VITAL, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.02.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 

Assevera a parte demandada que “[...] houve equívoco da parte autora em 

sua petição inicial. Conforme demostram os documentos pessoais 

juntados aos autos, o nome do autor foi autuado de maneira incorreta. [...]. 

Da análise acurada dos autos, constata-se que o nome do requerente 

autuado junto ao PJE está em consoantes com os documentos anexados 

na inicial, sendo um erro meramente material na peça inicial. Assim sendo, 

REJEITO a preliminar de retificação da autuação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO PARA A SEGURADORA LÍDER. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 
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parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. A 

requerida aduz que o documento apresentado pela parte autora não é 

suficiente para comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal 

motivo, requer a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a 

intimação da parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de 

proceder com a regulação administrativa. No entanto, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. De 

início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 
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11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.02.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% do ombro esquerdo. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar terá a vítima direito a 25% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: 

OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 843,75 Total: R$ 843,75 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (15.02.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013292-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013292-36.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar em Tutela de Urgência 

Antecipada ajuizada por NAALIEL UMBELINO DA CRUZ em face de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS, partes qualificadas nos autos. Alega o 

autor que é conveniado ao Plano de Saúde Unimed – Cuiabá, desde 1998 

e encontra-se protegido pelo contrato nº 0056.2815.000383.00-2, 

modalidade empresarial (PLUS_AS), vinculado às Grandes Lojas 

Maçônicas de Mato Grosso, tendo cobertura nacional, acomodação 

individual, tendo inicio em 01/03/2006 e válido até 31/12/2017. Relata que 

por ter sido acometido por um aneurisma sacular de aorta torácica, 

necessitou realizar procedimento cirúrgico, com circulação extracorpórea 

e colocação de stent, sendo assim na data de 05/08/2011 protocolizou 

pedido junto à Unimed – Cuiabá, para que a cirurgia fosse realizada com a 

equipe especializada do Hospital de Beneficência Portuguesa, em São 

Paulo – SP. Aduz que em relação do solicitado, sobreveio a primeira 

negativa da 1ª ré, sob a justificativa de referido hospital, bem como o 

profissional não eram credenciados à rede, e, que tal intervenção poderia 

ser realizada sem qualquer risco nos hospitais credenciados em Cuiabá, 

posto isto, iniciou-se a construção de uma saída salomônica, visto o caso 

ser de extrema urgência. Alude que se optou por acolher a avaliação 

conjunta do Dr. Mário Issa com o Dr. Najjar, concluindo pela instalação da 

endoprótese via videolaparoscopia, sendo que a Unimed-Cuiabá pagaria 

todas as despesas e honorários do médico responsável, qual seja Dr. 

Mário, com a condição de que a cirurgia fosse realizada no Hospital Jardim 

Cuiabá, nesta capital, assim foi realizado o procedimento, com sucesso e 

sem complicações, além de acarretar em nenhum custo ao demandante. 

Explana que passados aproximadamente 05 (cinco) anos da intervenção, 

ao ser submetido a exames especializados, foi descoberta uma 

complicação decorrente do procedimento realizado, o que reclamou por 

nova intervenção, desta vez com a chamada “abertura do peito”. Sustenta 

que em decorrência do fato supramencionado, foi encaminhado oficio à 

Unimed na data de 10/02/2017, solicitando a avaliação e autorização do 

procedimento, tendo sido negado pela reclamada. Contudo após marches 

e démarches, a Diretoria da Unimed- Cuiabá autorizou a realização do 

procedimento em São Paulo – SP, na condição de ser na Fundação Adib 

Jatene – Hospital Público Dante Pazzanese, com a equipe especializada do 

Dr. Mário Issa, desde que o autor antecipasse os pagamentos, requerendo 

ressarcimentos semanais, com o compromisso de que a análise e 

depósitos seriam feitos com presteza. Salienta que, protocolados os dois 

primeiros pedidos de ressarcimento, somente o primeiro foi efetuado em 

sua conta, ainda assim, parcialmente, na data de 17/04/2017, tendo sido o 

segundo negado. Elucida que realizado o procedimento cirúrgico, dois dias 

após, no quarto, foi diagnosticado com uma grave infecção hospitalar, 

com a piora do estado clínico se deu início a seguidas sessões de diálise, 

e, que diante da proximidade de seu óbito, foi optado pela família por 

transferi-lo urgentemente ao Hospital Israelita Albert Einstein. Expõe que 

referida transferência somente foi possível após o depósito prévio 

“caução” de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Assim, 

pugnou em sede de antecipação de tutela pelo bloqueio na conta da 

requerida das quantias despendidas, bem como de montante a título de 

pagamento ao Hospital Dante Pazzanese e do valor de R$ 185.000,00 

(cento e oitenta e cinco mil reais) referente à transferência ao Hospital 

Israelita Albert Einstein. Além disso, requereu que fosse determinado às 

rés que assumissem todas as despesas decorrentes de sua internação 

no Hospital Israelita Albert Einstein. Por tais razões ajuizou a presente 

demanda para ver ressarcido dos valores pagos a título de despesas 

médicas, e, que seja assumido pelas demandada todas as despesas 

decorrentes de sua internação no Hospital Israelita Albert Eisntein até sua 

devida recuperação, bem como requer pagamento de indenização pelos 

danos morais causados. Com a inicial juntou documentos. Distribuída a 

inicial em Plantão Judiciário, foi indeferida a antecipação de tutela (ID 

6743542). Por meio do petitório e documentos de Ids. 6760801 a 6760809 

foram interpostos Embargos de Declaração, em virtude de a decisão 

proferida em sede de plantão judiciário ter incorrido em omissão, bem 

como objetivando a reconsideração do referido decisum, objetivando o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ao decisório de ID. 6810423 

foi deferida a antecipação de tutela no que tange a determinação de que a 

requerida autorizasse/custeasse todos os procedimentos e tratamentos 

necessários ao autor, decorrentes da internação no Hospital Israelita 

Albert Einstein, em UTI ou em acomodação subsequente, além de custear 

os demais procedimentos que se fizerem necessários, até sua total 

recuperação, sendo obedecidas todas as indicações médicas. Ademais 

foi postergado para após a manifestação da parte contrária, o pedido de 

bloqueio de valores em desfavor da requerida, a titulo de ressarcimento 

dos gastos e pagamentos das despesas já efetuadas. Por meio do 

movimento de ID. 7945578 a autora requer Tutela Provisória de Urgência 

em Caráter Incidental, o que foi analisado no decisório de ID. 7976865 

sendo ponderado que o mesmo era abrangido pela tutela deferida nos 

autos, determinando assim o cumprimento do que fora pleiteado. 

Irresignada, a UNIMED CUIABÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento 

nº 1005189-66.2017.811.0000, o qual teve negado seu provimento. No 

decisório de ID. 7976865 foi analisado o pedido supramencionado, 

ponderando que o mesmo era abrangido pela tutela deferida nos autos, 

determinando assim o cumprimento do que foi pleiteado. Ao ID. 8198880 é 

noticiado pelo requerente o descumprimento da medida liminar, pela 

requerida, sendo determinado por meio do ID. 8307378 as intimações das 

promovidas para o efetivo cumprimento, sob pena de imposição de multa 

diária a ser imposta pelo juízo. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (ID. 8696190). A primeira requerida apresentou Contestação e 

Documentos aos Ids. 9107082 a 9107136), aduzindo que o tratamento 

solicitado em hospital não credenciado à Unimed Cuiabá, não possui 

amparo contratual, visto ser de alto custo, que em momento algum 

descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e, que tampouco feriu a 

regra contratual existente, que não há prova da classificação de risco de 

seu quadro clínico como urgente. Segue asseverando que, inexiste dano 

moral a ser recomposto, alternativamente, devem ser observados os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem inversão do ônus da 

prova, cabendo ainda o julgamento de improcedência da pretensão 

autoral. Em seguida, a UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ofereceu 

contestação (Ids. 9133330 a 9133473), arguindo em preliminar ilegitimidade 

passiva, requerendo que seja excluída do polo passivo da demanda, e no 

mérito que o pedido autoral formulado seja julgado totalmente 

improcedente. A parte autora impugnou a Contestação por meio dos IDs. 

9857516 a 9857753. É o relatório. Decido. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. 

Seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, embora tenham as 

partes indicado as provas, o deslinde da controvérsia não reclama 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). A controvérsia cinge-se a matéria de direito, qual 

seja, análise contratual e da farta documentação colacionada nos autos 

pelas partes, no mais, há farta jurisprudência acerca da situação posta, 

sendo, portando, desnecessária maior dilação probatória. 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). 

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 
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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. Importante destacar 

que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar 

desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei 

processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa 

das partes. Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao 

contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, 

que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do 

processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual. 

A doutrina também soa neste sentido, verbis: “Outra hipótese na qual, 

mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se 

fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato 

(questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a 

inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a 

convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja 

testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao 

Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464) 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, por se tratar de 

matéria de direito e análise documental do contrato. Conforme consignado 

trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Ressarcimento, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar em Tutela de Urgência 

Antecipada ajuizada por NAALIEL UMBELINO DA CRUZ em face de 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED 

CENTRO-OESTE E TOCANTINS, partes qualificadas nos autos. Antes de 

adentrar ao mérito, necessária digressão acerca da preliminar suscitada 

em Contestação. · DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A UNIMED FEDERAÇÃO 

INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E 

TOCANTINS alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda 

por não haver vínculo entre as partes. As argumentações expostas pela 

ré não merecem prosperar, pois, considerando a teoria da aparência no 

caso concreto, trata-se de cooperativas consorciadas, utilizando inclusive 

a mesma logomarca, com atuação no mesmo seguimento. O fato de 

possuírem CNPJ diverso, em nada descaracteriza a solidariedade das 

entidades, já que tais operadoras utilizam-se da prática do intercâmbio 

entre si, para fins de cumprimento do contrato com os usuários. Ademais, 

a preliminar foi matéria do Agravo de Instrumento nº 

1005189-66.2017.811.0000, interposto pela UNIMED – CUIABÁ, tendo sigo 

negado o provimento. Colho o entendimento jurisprudencial acerca do 

tema, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205, DO 

CÓDIGO CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO/HOSPITALARES. UNIMED 

PORTO ALEGRE E UNIMED SEGUROS. COOPERATIVAS CONSORCIADAS. 

RELAÇÃO DE INTERCÂMBIO. A prova documental acostada aos autos 

evidencia a responsabilidade da parte denunciada da lide no que se refere 

à cobertura dos serviços médico-hospitalares. Tratando-se de 

cooperativas consorciadas, com relação de intercâmbio, mostra-se 

correta a decisão que condenou a apelante/denunciada ao ressarcimento 

das despesas hospitalares. APELO DA PARTE RÉ/DENUNCIANTE. 

CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Inexistente condenação solidária dos 

réus/denunciantes e da denunciada da lide, sobretudo porque a sentença 

que julga procedente a denunciação reconhece o direito da ré/denunciante 

de ser ressarcida, pelo plano de saúde, das despesas 

médico-hospitalares a que foi condenada na demanda principal. 

PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação 

Cível Nº 70048064679, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 11/06/2014). (TJ-RS., Relator: 

Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/06/2014, Décima Quinta Câmara 

Cível)”. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

PROPOSTA POR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE CONTRA 

COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. REQUERIMENTO DA 

DEMANDANTE PARA QUE FOSSE COBERTA CIRURGIA DE 

GASTROPLASTIA NA FORMA RECOMENDADA POR SEU MÉDICO. PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDO E CONFIRMADO 

POSTERIORMENTE. COOPERATIVA DEMANDADA QUE SOMENTE ALEGOU 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO IMPUGNOU OS ARGUMENTOS 

SUSTENTADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA: APLICAÇÃO 

DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONDENAÇÃO DA COOPERATIVA 

DEMANDADA. IRRESIGNAÇÃO DA COOPERATIVA DEMANDADA: 

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A 

DEMANDANTE FIRMOU PACTO DE PLANO DE SAÚDE COM PESSOA 

JURÍDICA DIVERSA. TESE REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA 

APARÊNCIA. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES TIPICAMENTE DE 

CONSUMO, A TEOR DOS ARTS. 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DEMANDADA AFASTADA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. "I - "Por 

força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie 

duas cooperativas médicas pertencentes ao Sistema Cooperativo UNIMED, 

pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que 

disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso 

inclusive da mesma logomarca." (Emb. Infringentes n. , Rel. Des. Fernando 

Carioni, DJ de 21-9-2007). (Processo: (Acórdão). Relator: Carlos 

Prudêncio. Origem: Capital. Orgão Julgador: Primeira Câmara de Direito 

Civil. Julgado em: 28/05/2013)" LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. TEMERIDADE E 

CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO. CONDENAÇÃO DAS 

APELANTES, DE OFÍCIO, AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% (UM POR 

CENTO) E INDENIZAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO), AMBAS A INCIDIR 

SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130434287 SC 2013.043428-7 (Acórdão), 

Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 05/08/2013, 

Primeira Câmara de Direito Civil Julgado)”. Destaquei. Tratando-se de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 7º, 

parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos 

os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação 

efetiva da empresa ré no evento. Dessa forma, REJEITO a preliminar de 

Ilegitimidade Passiva Ad Causam da UNIMED FEDERAÇÃO 

INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E 

TOCANTINS. Superadas a preliminar arguida, passo a análise do mérito. A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as 

normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que 

gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à 

dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). É o que prevê a 

Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde.” Tratando-se de plano de saúde, a 

interpretação sobre a cobertura ou não de determinado procedimento, 

instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do CDC. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), 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 ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 
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inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nesse ínterim, a parte autora alega que em 

razão de ter sido acometido por um “Aneurisma Sacular de Aorta 

Torácica”, passou por procedimento cirúrgico no Hospital Jardim Cuiabá, 

sendo os custos cobertos pela UNIMED-CUIABÁ, contudo, passados 

aproximadamente 05 (cinco) anos, foi descoberta complicação decorrente 

do procedimento supramencionado, sendo necessária assim nova 

intervenção cirúrgica, a qual foi autorizada pela diretoria da 

Unimed-Cuiabá, sob a condição de ser realizado no Hospital Público Dante 

Pazzanese, desde que fossem antecipados os pagamentos por parte do 

demandante, posto isto que fossem requeridos os ressarcimentos 

semanais. Acerca dos mencionados ressarcimentos, estes foram 

efetuados de forma parcial. Ademais, depois de realizado o procedimento 

cirúrgico no Hospital Público Dante Pazzanese, o reclamante foi 

diagnosticado com uma grave infecção hospitalar, conforme Relatório 

Médico (ID. 6743521), o que acarretou em sua transferência urgente ao 

Hospital Israelita Albert Einstein, que somente foi possível após um 

depósito prévio a título de caução do montante de R$ 185.000,00 (cento e 

oitenta e cinco mil reais). A UNIMED CUIABÁ, por sua vez, sustenta que a 

negativa da cobertura foi legítima quanto ao Hospital Israelita Albert 

Einstein, e se deu em razão da inexistência de previsão contratual para 

cobertura de tratamento realizado em hospital de alto custo, ficando a 

cargo da consumidora optar por hospital não credenciado. As requeridas 

se limitaram a contestar os gastos perante o Hospital Israelita Albert 

Einstein, e sequer se insurgiram quanto as despesas/ressacimento 

realizadas no Hospital Dante Pazzanese. Pois bem, sabe-se que quando o 

estado de saúde do beneficiário do plano contratado é urgente, como é o 

caso dos autos, visto que o paciente estaria correndo risco de ceifar a 

própria vida por estar acometida por “Aneurisma Sacular de Aorta 

Torácica”, bem como por depois de realizada intervenção cirúrgica junto 

ao Hospital Dante Pazzanese, foi diagnosticado com infecção grave, 

sendo assim obrigatória a cobertura para o atendimento que for 

necessário ao paciente, tal como prevê, expressamente a legislação que 

rege a matéria. Destaca-se que o atendimento, nesse contexto entendido, 

compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao 

afastamento da situação de periclitação da vida, inclusive intervenção 

cirúrgica e internação, se imprescindível for. Em caso de internação em 

Hospitais chamados de alto custo, ficando comprovado que o paciente se 

encontra em situação de urgência e emergência, deve a operadora 

custear, ou sendo o caso, ressarcir todas as despesas 

médico-hospitalares em instituição não credenciada de alto custo. Aliás, 

este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA C/C REEMBOLSO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO 

CUSTO NÃO CONVENIADO – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE 

NECESSIDADE E EMERGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO 

CREDENCIADO – TRATAMENTO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO 

ESPECIALIZADA – REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS – 

VIABILIDADE – NEGATIVA DA OPERADORA – ABUSIVIDADE 

EVIDENCIADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VERBA 

INDENIZATÓRIA RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O usuário do plano de saúde tem direito à restituição dos 

gastos com tratamento em hospital não credenciado de alto custo se 

comprovada a situação de urgência ou emergência, a impossibilidade de 

utilização de rede habilitada e a indisponibilidade do tratamento ou 

procedimento nos hospitais capacitados. A negativa injustificada do plano 

de saúde a tratamento médico de usuário em caso de emergência e 

urgência configura os danos morais, por agravar a situação de aflição 

psicológica e angústia do beneficiário”. (Ap 129655/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - 

CUSTEIO DE TRANSPLANTE EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO 

CONVENIADO - NEGATIVA DE COBERTURA - COMPROVAÇÃO DA 

SITUAÇÃO DE NECESSIDADE E URGÊNCIA - ATENDIMENTO EM 

INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA - REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS - 

VIABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O usuário do plano de saúde tem 

direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em instituição não 

credenciada de alto custo se provada a situação de urgência ou 

emergência, a impossibilidade de utilização de rede habilitada e a 

indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos locais capacitados. A 

negativa injustificada do plano de saúde a tratamento médico de usuário 

em caso de emergência e urgência configura os danos morais, por 

agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário. (Ap 

146087/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014)”. Destaquei. ·DAS DESPESAS NA FUNDAÇÃO ADIB JATENE – 

HOSPITAL PÚBLICO DANTE PAZZANESE A internação no referido hospital 

se deu em decorrência de complicação de procedimento cirúrgico, 

custeado pela demandada UNIMED-CUIABÁ em um de seus hospitais 

credenciados, referida complicação médica, implicou na necessidade de 

nova intervenção cirúrgica, a qual foi realizada no Hospital Dante 

Pazzanese. Em análise do caso posto, restou demonstrado que o autor já 

havia se submetido a tratamento em rede conveniada, no entanto, não foi 

suficiente a estabilização de sua saúde, e assim não se trata de opção, 

mas de ultima ratitio, para garantir a própria vida. Não houve contestação 

da requerida quanto ao presente pedido e capítulo da sentença. No caso 

em discussão, a cláusula contratual que elimina internações e/ou cirurgias 

em Hospitais que utilizem tabela Própria, estes de Alto Custo não é clara, 

máxime porque lista variados nomes de hospitais nos quais não seria 

autorizada a internação ou cirurgia, mas dentre os nomes listados na 

Cláusula IX – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO – 9.5 – (ID. 

9107117) não se encontra o da FUNDAÇÃO ADIB JATENE – HOSPITAL 

PÚBLICO DANTE PAZZANESE, que foi onde o requerente realizou a 

intervenção cirúrgica necessária à preservação da sua vida, tendo em 

vista a complicação do procedimento anteriormente já realizado em 

hospital credenciado a Unimed-Cuiabá. A requerida excluiu 

expressamente em contrato os hospitais não autorizados, inclusive os 

nomeando, e dentre eles não consta o Hospital que atendeu a autora, não 

se podendo estender cláusula limitativa em desfavor do consumidor. 

Nesse sentido foi o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, 

quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 139300/2014, ao qual 

coaduna-se do entendimento esboçado. Não é exagero ressaltar que, 

cláusula limitativa de tratamento nos casos de emergência coloca o 

consumidor em desvantagem exagerada, cabendo sempre a interpretação 

contratual de forma mais favorável ao beneficiário, nos termos dos artigos 

47 e 51 do Codigo de Defesa do Consumidor. Considerando que o 

nosocômio não era excluído contratualmente, não há qualquer justificativa 

para a conduta de negar o custeio do tratamento. Isso porque o autor é 

usuário do plano de saúde e por tal motivo, deve a operadora fornecer 

todo o necessário para realização dos procedimentos diversos prescritos 

pelo médico, que são imprescindíveis para o êxito do quadro clínico do 

paciente. Desse modo, merece prosperar o pedido de 

custeio/ressarcimento pleiteado pelo autor. · DAS DESPESAS JUNTO AO 

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN Em que pese o Hospital Israelita 

Albert Einstein não estar abrangido contratualmente, bem como sendo 

expressa a sua exclusão na Cláusula IX – ATENDIMENTO FORA DA ÁREA 

DE ATUAÇÃO – 9.5, tem-se que no caso dos autos que a transferência, 

bem como internação do autor no hospital supramencionado se deu em 

virtude de seu caso se tratar de urgência. Ademais, em virtude da 

infecção contraída pelo autor durante sua internação no Hospital Dante 

Pazzanese, fez-se necessária sua transferência ao Hospital Israelita 

Albert Einstein, sob a responsabilidade médica dos profissionais que 

acompanhava seu tratamento, conforme Relatório Médico de Id. 6760804, 

sendo indiscutível a gravidade do quadro clínico do demandante e, 

portanto, da urgência da medida requestada. Acerca das informações 

contidas no supramencionado relatório colho o seguinte trecho in verbis: 

“Na data da transferência o paciente encontrava-se consciente, mas 

letárgico, restrito ao leito, mau estado geral, em insuficiência renal dialítica, 

edema pulmonar, anasarca, febril, hemodinâmica instável, duas úlceras de 

pressão em região sacral. Imediatamente foi transferido para o Centro de 

Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, sob nossa 

responsabilidade médica...” destaquei. Não se nega conhecimento, todo 

válido da exclusão contratual do Hospital Israelita Albert Einstein, contudo, 
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não é o caso dos autos, uma vez que sobre a ótica do caso em concreto, 

o mencionado relatório médico demonstra que a transferência do 

reclamante do Hospital Dante Pazzanese para o Hospital Israelita Albert 

Einstein, não foi uma opção, mas sim uma necessidade, a qual não partiu 

dos familiares do paciente, ora autor, mas dos médicos responsáveis pelo 

seu tratamento, por certo que optaram dentre centenas de hospitais na 

Capital Paulista, pelo Hospital Albert Einstein pela sua reputação naquele 

tipo de tratamento. Nesse sentido, foi o voto do Desembargador João 

Ferreira Fi lho, relator do Agravo de Instrumento nº 

1005189-66.2017.811.0000, interposto pela UNIMED-CUIABÁ, do qual 

colhe-se o trecho: (...) O documento mencionado, especialmente no trecho 

destacado, mostra que, realmente, a transferência do paciente do Instituto 

Dante Pazzanese para o Hospital Israelita Albert Einstein não foi uma 

opção, mas uma necessidade, e não partiu dos familiares do paciente, 

mas dos médicos responsáveis por seu tratamento, o que já é suficiente 

para infirmar a tese recursal, até mesmo porque se os próprios médicos 

optaram pela transferência do paciente para outra entidade, afastando-o 

do foco da infecção hospitalar, por certo que optaram, dentre centenas de 

hospitais na Capital paulista, pelo Hospital Albert Einstein pela sua 

reputação naquele tipo de tratamento. Em consonância ao entendimento, 

colho a jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – 

ABRANGÊNCIA NACIONAL – SEGURADO COM ADENOCARCINOMA 

(CÂNCER) DE PÂNCREAS – NEGATIVA DE COBERTURA DA 

INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO PELA SEGURADORA – PROCEDÊNCIA 

– PREVALÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROCEDIMENTO 

(QUIMIOTERAPIA) REALIZADO FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA UNIMED 

- HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO – 

DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RISCO 

DE MORTE - CLÁUSULA ABUSIVA E NULA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE 

TODAS AS DESPESAS DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO 

RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA DE 

DESEQULÍBRIO CONTRATUAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

PRECEDENTES DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM 

DISSONÂNCIA COM OS PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE 

E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO 

CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO 

CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – 

SÚMULA 362 DO STJ – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – 

DESCABIMENTO – COMANDO AFASTADO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante 

súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. Comprovada a 

urgência/emergência do procedimento pretendido pelo segurado/apelado, 

qual seja, tratamento quimioterápico para cura da patologia de 

Adenocarcinoma (câncer) de Pâncreas, é obrigação da prestadora de 

serviço de saúde cobrir as despesas do tratamento indicado, 

considerando o grave risco de morte do paciente, ainda que os serviços 

médicos sejam de alto custo e prestados fora da abrangência da 

cobertura regional. Afigura-se abusiva e nula a cláusula que obsta 

atendimentos em hospitais fora da área regional de atuação da UNIMED e 

de serviços classificados de alto custo, consoante os termos do artigo 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente a cláusula 

que poderia importar em risco de morte dos usuários. A recusa indevida 

da operadora de serviços médicos e hospitalares em suportar a 

integralidade dos custos do tratamento da patologia acometida pelo 

segurado caracteriza dano moral, já que interfere de maneira significativa 

no seu comportamento psicológico, ocasionando-lhe angústias e aflições. 

Se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo, há que 

ser reduzido para que seja considerado o princípio da razoabilidade e bom 

senso. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.” (STJ-Súmula nº 362). O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação, consoante o disposto 

nos artigos 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Não há 

falar-se em condenação ao pagamento de multa por descumprimento de 

obrigação judicial, se esta já havia sido excluída em agravo de 

instrumento. (Ap 102331/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/03/2014, Publicado no DJE 

26/03/2014) Comprovada a urgência do procedimento pretendido pelo 

autor, é obrigação da prestadora de serviço de saúde cobrir as despesas 

do tratamento indicado, ainda que os serviços médicos sejam de alto custo 

e prestados fora da abrangência de cobertura. Afigura-se abusiva e nula 

a cláusula que obsta atendimento em hospitais de serviços classificados 

de alto custo, consoante os termos do artigo 51, inciso IV, do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente a cláusula que poderia importar em 

risco de morte do usuário, sendo, portanto devida a restituição dos 

valores ao usuário. À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada sob a 

nova ótica processual, colho julgados desta Corte de Justiça, em igual 

sentido sob o tema: EMENTA: DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA, 

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE - INEXISTÊNCIA DE 

NOSOCÔMIO NA ÁREA DE COBERTURA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA – HOSPITAL DE ALTO CUSTO – 

OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECURSOS DESPROVIDOS. 

(...)Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive 

com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do 

plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja 

considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A 

recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia 

acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito 

garantido contratualmente. (TJMT - Quinta Câmara Cível – Apelação Cível 

nº 160.074/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 

Julgado em 08/03/2017 - DJE 14/03/2017) EMENTA: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CUSTEIO DE TRATAMENTO 

EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE E 

URGÊNCIA - DIREITO DO CONSUMIDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –- 

RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de contrato de adesão submetido 

às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser aquela 

mais favorável ao consumidor, bem como devem ser consideradas 

abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos (STJ 

REsp. 183719/SP). Afigura-se absolutamente eivada de nulidade a 

disposição contratual que excepciona o dever de reembolsar, mesmo nos 

casos de urgência ou de emergência, as despesas médicas efetuadas em 

hospital de tabela própria, compreendido como de alto custo (STJ REsp 

1286133 / MG). Revelando-se de urgência e emergência o tratamento 

buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação 

da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o 

nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência 

da prestadora. (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação 

Cível nº 67.773/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado 

em 19/09/2017 - DJE 25/09/2017) EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

PLANO DE SAÚDE - RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – 

HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - CIRURGIA EMERGENCIAL - DEVER DE 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS - DANO MORAL - 

CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO E PROVIDO PARA MAJORAR 

HONORÁRIOS. As cláusulas limitadoras de cobertura violam o Código de 

Defesa do Consumidor tornando-se abusivas ante o fato do contratante 

desses serviços ter como objetivo assegurar o tratamento e o pronto 

atendimento de saúde quando houver necessidade, principalmente em 

situação de urgência. O art. 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê 

ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, 

como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente. Ante a urgência do procedimento, é 

indubitável o dever de restituir integralmente os valores despendidos com 

o procedimento emergencial. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito 

Privado - Ap 22042/2017 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 

Julgado em 09/08/2017 - DJE 23/08/2017) No mais, respaldada em 

entendimento jurisprudencial do eg. STJ, qual seja, a de que, como todas 

as Cooperativas do Grupo UNIMED respondem solidariamente pelas 

obrigações contratadas por qualquer delas (REsp nº 1.377.899/SP), e 

como o Hospital Israelita Albert Einstein é conveniado com a UNIMED 

Centro-oeste e Tocantins, também incluída no polo passivo da lide, é 

perfeitamente possível que, precisamente em função desta solidariedade 

jurisprudencialmente reconhecida, a UNIMED Cuiabá arque com as 

despesas médico-hospitalares do autor naquele nosocômio. Colhe-se do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça que há responsabilidade 
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solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma 

rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases 

geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia 

de fornecimento de serviços que foram mal prestados (REsp 1665698/CE, 

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS (teoria da aparência) CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017). O referido entendimento resta 

consignado ainda no procedente: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA 

DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 

(...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo 

nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a 

fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de 

cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por 

isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da 

contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que 

compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da 

contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema 

único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois 

alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de 

personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra 

a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. 

À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da 

recorrida. (...)” (STJ - REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017) Diante do 

expostos e pelas razões apresentadas diante do inúmeros precedente 

desta Corte de Justiça e sedimentados pelo STJ, merece prosperar os 

pedidos do autor quanto a obrigação das requeridas de custeio e 

ressarcimento das despesas necessários ao restabelecimento de saúde. 

O dano moral é devido em casos decorrentes da má prestação dos 

serviços contratados, portanto deve ser indenizado o lesado 

independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Sendo indevida a recusa da operadora de serviços médicos 

e hospitalares em suportar a integralidade dos custos do tratamento da 

patologia acometida pelo segurado caracteriza dano moral, já que interfere 

de maneira significativa no seu comportamento psicológico, 

ocasionando-lhe angústias e aflições. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE 

SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL 

IN RE IPSA. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do 

serviço. Responsabilidade civil objetiva. Desse modo, a falha na prestação 

do serviço enseja dano moral in re ipsa, pela mera ocorrência do fato 

danoso. Dever de indenizar. Desprovimento do recurso de Apelação”. 

(TJ-RJ - APL: 00005818320038190073 RJ 0000581-83.2003.8.19.0073, 

Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 

09/03/2015). Assim, restou comprovada a responsabilidade na conduta da 

requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. O simples fato de a demandada ter deixado 

de autorizar/custear os serviços contratados de forma integral, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE 

SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de interesse de agir. Autorização 

de procedimento após concessão de liminar. Demanda envolvendo todo o 

tratamento do autor e danos morais pela demora na autorização. Preliminar 

afastada. - MÉRITO. Ausência de impugnação quanto ao direito à 

cobertura do tratamento de câncer. Danos morais. Demora injustificada 

para liberação de autorização em momento crítico de grave sofrimento. 

Atraso no início da quimioterapia. Valor da indenização. Fixação com 

razoabilidade frente os danos causados e a capacidade financeira das 

partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00101716620128260011 SP 

0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Na 

mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) a 

indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: I- Em sede 

de cognição exauriente e pelas razões apresentada ampliar a tutela já 

deferida nos autos, o que faço para DETERMINAR que as requeridas 

procedam com o pagamento do saldo devedor existente em nome do autor 

em decorrência do seu tratamento, bem como com o reembolso dos 

valores despendidos pelo requerente em ambos nosocômios, conforme 

constante da inicial e caderno processual. II- CONDENAR as demandadas 

para que cumpram com a obrigação de custear as despesas médicas que 

forem necessárias à continuidade do tratamento ao qual está se 

submetendo o autor, até a sua recuperação, sob pena de aplicação de 

multa diária em caso de descumprimento. III- CONDENAR as reclamadas ao 

pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. IV- CONDENAR a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos a Central de Arrecadação conforme emana a 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007711-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADAYUKI TANAKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO(A))

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007711-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TADAYUKI TANAKA EXECUTADO: LUIS ELIAS DE SOUSA Vistos etc. As 

partes se compuseram em sessão de conciliação realizada nos autos n° 

1010830-72.2018.8.11.0041, sendo que o acordo abrange a presente 

ação, bem como a ação em apenso, de numeração 

1026533-43.2018.8.11.0041. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033494-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEOTERIO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033494-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELEOTERIO DIAS DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Diante da disponibilização de novas datas de sessão de conciliação junto 

a agenda compartilhada, designo audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029601-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO MARTINES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029601-35.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA ODETE MARTINS SIQUEIRA SILVA REQUERIDO: OTACILIO 

MARTINES Vistos etc. Manifestem-se as partes quanto a possibilidade de 

acordo. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução 

do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e 

da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 16/10/2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004617-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS (AUTOR(A))

ROSENICE MARTIN LIMA (AUTOR(A))

LUCIANA XAVIER DA CRUZ (AUTOR(A))

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO (AUTOR(A))

GILDO DIAS QUIRINO (AUTOR(A))

EUNICE MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

BERENICE PINHEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

LENI CLARA MULLER TENORIO (AUTOR(A))

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LENIR FRANCISCA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE (AUTOR(A))

NELSON DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

WALDEMIR FELIX DA COSTA (AUTOR(A))

ALBERTINO PINTO DE MIRANDA (AUTOR(A))

MILTON CORREA DE MORAIS (AUTOR(A))

ELISANGELA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004617-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENICE MARTIN LIMA, MARIA DE FATIMA MORAES DUQUE, LENI 

CLARA MULLER TENORIO, EUNICE MARIA PINHEIRO, MARIA BENEDITA DA 

SILVA MIRANDA, ALBERTINO PINTO DE MIRANDA, ELISANGELA SOARES, 

WALDEMIR FELIX DA COSTA, NELSON DA SILVA MARTINS, LINDOMAR 

PEREIRA DA SILVA, BERENICE PINHEIRO DE MOURA, VERA LUCIA 

RIBEIRO PRADO, MARIA DE LOURDES XAVIER DE JESUS, MILTON 

CORREA DE MORAIS, LENIR FRANCISCA DA CRUZ, GILDO DIAS QUIRINO, 

LUCIANA XAVIER DA CRUZ RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. 

No decisório de anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Os autores opuserem embargos declaratórios que foram 

rejeitados. Após, compareceram os autores, por meio de petitório retro, 

pleiteando novamente a justiça gratuita. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, 

apresentando pedido de reconsideração. Faço consignar ainda que, a 

decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão 

interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu 

teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, 

pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. Ademais, o nosso ordenamento 

jurídico, não prevê o pedido de reconsideração de qualquer tipo de 

decisão. Nesse sentido, é a jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO (ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

-INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração não está previsto na 

legislação processual e não se presta à suspensão do prazo para 

eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - 

APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão 

Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 

12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. 

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE 

APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – 

INTEMPESTIVIDADE. Não existe pedido de reconsideração de sentença. - 

recurso intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão 

Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 

14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante 

ressaltar também que o pedido de reconsideração 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 

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. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028804-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT0013256A 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028804-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. A parte autora ingressou com Ação de 

Restituição de Indébito por débito oriundo de contrato bancário de 

empréstimo consignado firmado com o Banco Requerido. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

cédulas de crédito e mútuo devem tramitar nas referidas varas, vejamos: 

“§ 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.” Pelo 

acima exposto, vê-se que o Provimento nº 04/2008/CM, fixou 

especificamente, que a Vara Especializada em Direito Bancário é 

competente para processar e julgar entre outras ações, aquelas 

decorrentes de empréstimos bancários da qual a autora alega erro no seu 

cumprimento. No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

bancária, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca. Feitas essas 

considerações, conheço a incompetência desta Vara e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de uma das Varas de competência bancária 

desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000716-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000716-11.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS proposta por 

MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA em desfavor de ENERGISA S/A, todos 

já devidamente qualificados nos autos. Relata a parte requerente que, 

utiliza os serviços de energia elétrica fornecidos pela demandada sob a 

unidade Consumidora de nº 6/2181070, e ressalta que diante do aumento 

abrupto do valor das faturas procurou a requerida por diversas vezes 

para solucionar o impasse. Relata que prepostos da ré foram enviados 

para análise do relógio medidor de energia e constataram que o vizinho 

havia feito uma interligação (gato) na rede da autora, fazendo com que 

esta pagasse pelo consumo do vizinho. Aduz que pagou todas as faturas 

nos valores que considera indevido no valor total de R$ 3.652,59 e busca 

a repetição do indébito além de indenização por danos morais. Instruiu a 

inicial com documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, relatando que de fato prepostos da Requerida procederam a 

vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em 

comento, ocasião em que detectaram a existência de interligação do 

vizinho, a qual foi regularizada imediatamente, sendo portanto culpa 

exclusiva de terceiro por ter esse realizado o procedimento, não havendo 

que se falar em responsabilização da concessionária. Ao final, requer 

sejam julgadas improcedentes todas as pretensões da parte adversa. A 

parte autora impugnou a contestação. Intimadas a manifestarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, comparece a requerida requerendo o 

julgamento antecipado da lide. Intimada a trazer aos autos o termo de 

vistoria realizada na unidade consumidora da autora, a requerida se 

manteve inerte. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, VII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: VII - as preferências 

legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” 

(Destaquei). Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Trata-se 

de ação de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA em desfavor de 

ENERGISA S/A, todos já devidamente qualificados nos autos. Sustenta a 

parte autora que, irresignada com o aumento abrupto de suas faturas 

dentre os meses de Janeiro/2015 e Julho/2016, entrou em contato com a 

requerida que por sua vez enviou prepostos para analisar o relógio 

medidor da autora, sendo constatado a existência de interligação do 

vizinho, a qual foi regularizada imediatamente. A requerida por sua vez, 

alegou que se trata de culpa exclusiva de terceiro tendo em vista que o 

desvio foi perpetrado pelo vizinho, não sendo possível a 

responsabilização da demandada. Como se vê dos autos restou 

incontroverso o furto de energia elétrica da unidade consumidora da 

autora e o dano material. O furto restou comprovado pelo próprio relato da 

requerida, que confirmou a irregularidade e informou que na mesma hora 

foi regularizada a situação. Assim, o dano material ficou devidamente 

comprovado pelas faturas acima do valor devido. Verifica-se que nos 6 

(seis) meses anteriores ao fato, a média de valor da fatura da autora era 

de R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos), e após a o furto de 

energia, sua média passou para R$ 165,49 (cento e sessenta e cinco 

reais e quarenta e nove centavos), ficando evidente que a parte foi lesada 

pela má fiscalização da requerida. Registre-se ainda que, após a 

regularização da situação por parte da ré, as faturas voltaram a ser 

emitidas nos valores habituais que a parte autora vinha pagando, em 

média R$ 70,00 (setenta reais), corroborando ainda mais com o alegado 

pela autora na inicial. Assim, a requerente faz jus ao recebimento em 

dobro daquilo que foi pago a maior que seu consumo e média habitual, 

considerando que a situação em exame se enquadra nas hipóteses do 

referido instituto. Outrossim, vale frisar que o Código de Defesa do 

Consumidor prevê ser direito do consumidor, o direito a repetição de 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros, quanto cobrando por quantia indevida, (Art. 

42, § único), verbis: “Art. 42... Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. Assim, devida se torna a 

aplicação do referido diploma legal, no caso em tela, todavia inegável que 

a parte autora pagou por um serviço que não utilizou, sendo cabível a 

restituição em dobro. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS O 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO. HABILITAÇÃO DA LINHA EM NOME DE 

TERCEIRA PESSOA À REVELIA DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DAS QUANTIAS. DANO MORAL AFASTADO. A SITUAÇÃO 

VIVENCIADA NÃO TEVE O CONDÃO DE GERAR ABALO DE NATUREZA 

EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A 

CONDUTA DA RÉ TENHA MACULADO A DIGNIDADE DA AUTORA, NEM 

MESMO LESADO OS DIREITOS ÍNSITOS À SUA PERSONALIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005600382, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 27/08/2015).. 

Destaquei. Denota-se que para a configuração do instituto, prevê 

expressamente o artigo que, terá direito ao valor igual ao dobro do que 

PAGOU em excesso, no caso dos autos, o autor demonstra o pagamento 

em excesso da quantia, comprovando fazer jus ao recebimento em dobro 

da quantia paga. Dessa forma, deve ser ressarcido em dobro à autora os 

valores pagos acima de R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos) 

nas faturas dos meses de Janeiro/2015 à Julho/2016, qual será atualizado 
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pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação. Desnecessária a comprovação da 

má-fé da requerida para devolução em dobro dos valores, tendo em vista 

a responsabilidade objetiva do fornecedor e a não comprovação por este 

do engano justificável, vejamos jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 

SÚMULA 284/STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto à tese de 

contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, a parte recorrente não logrou êxito 

em demonstrar objetivamente os pontos omitidos pelo acórdão recorrido, 

individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão 

supostamente ocorrida, bem como sua relevância para a solução da 

controvérsia apresentada nos autos, o que atrai a incidência da Súmula 

284/STF. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 

1.113.403/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 15/9/2009, 

submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de 

que se aplica o prazo prescricional estabelecido pela regra geral do 

Código Civil - a dizer, de vinte anos, na forma estabelecida no art. 177 do 

Código Civil de 1916, ou de dez anos, de acordo com o previsto no art. 

205 do Código Civil de 2002 - às ações que tenham por objeto a repetição 

de indébito de tarifa ou preço público, na qual se enquadra o serviço de 

fornecimento de energia elétrica e água. 3.Desconstituir a assertiva do 

Tribunal de origem de que a concessionária de energia não cumpriu com o 

seu dever de informação para com a empresa recorrida demanda o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via 

eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte 

entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a 

incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária 

final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 5. Consoante a 

jurisprudência do STJ, é cabível a devolução em dobro de valores 

indevidamente cobrados a título de tarifa de água e esgoto, nos termos do 

art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo comprovação de engano 

justificável. Entretanto, a verificação da presença de tal requisito enseja o 

revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso 

especial devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 

Em relação ao dano moral, este somente se configura quando há ofensa a 

direitos da personalidade, situação que não está definida nos autos. É 

possível que a parte autora tenha experimentado frustração e 

aborrecimento, mas não há potencialidade lesiva nisso, não ao ponto de 

ensejar reparação por danos morais como pretendido. Não há como 

considerar tal fato, a cobrança indevida, como sendo causador de um 

abalo psíquico capaz de gerar dano moral reparável, a não ser que a 

autora tivesse demonstrado ser pessoa de extrema sensibilidade, incapaz 

de suportar de modo comedido o dissabor provocado pela ré, com a 

cobrança indevida de valores. Sérgio Cavalieri Filho assevera que: “(...) só 

deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo” (Programa de ResponsabilidadeCivil,4ª ed., p. 99) 

Portanto não há que se falar em indenização por danos morais. Diante do 

exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à 

conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a ré ao ressarcimento em 

dobro os valores pagos acima de R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze 

centavos) nas faturas dos meses de Janeiro/2015 à Julho/2016, qual será 

atualizado pelo INPC/IBGE a partir de cada pagamento e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de arbitrar verba 

honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda 

Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as prerrogativas da 

Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015543-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES JUNIOR OAB - 

MT18073/E (ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT0006882A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015543-61.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELINDES PEREIRA DOS SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por ELINDES PEREIRA DOS SANTOS contra BANCO DO BRASIL 

S.A, devidamente qualificados nos autos. Informa a parte autora que é 

titular da conta corrente nº. 111.941-9, vinculada a agência 2363-9, do 

Banco do Brasil, e que foi vítima de lançamentos indevidos em sua conta, 

decorrente do uso do cartão bancário em outras cidades, que não a que 

reside. Relata que buscou a requerida quando percebeu os lançamentos 

indevidos, ocasião em que foi atendida pela Sra. Vânia, gerente, que foi 

comunicada acerca da ocorrência de fraude, e requisitado o bloqueio do 

cartão e senha, sendo comunicado para a gerente da Conta Sra. Priscila 

Diana Durkes Beutinger. Aduz que os lançamentos continuaram a 

acontecer mesmo após a comunicação, sendo consumido todo seu 

salário, e ainda contraído empréstimo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) parcelado em 48x de R$ 537,22 (quinhentos e trinta e sete reais e 

vinte e dois centavos), que foi creditado e utilizado pelos fraudadores. 

Relata ainda que, após esse acontecimento o banco requerido, 

reconhecendo a fraude, instaurou um procedimento administrativo e 

creditou na conta do Autor o valor de R$ 26.433,53 (vinte e seis mil, 

quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), porém, 

dias após, relata o requerente que o valor foi debitado da conta e a 

“contestação” julgada improcedente pelo banco. Informa que diante de 

todo o ocorrido, ficou sem dinheiro para sua própria subsistência, atrasou 

suas contas e ainda teve que cancelar uma viagem previamente 

programada, pelas razões já expostas. Pelo exposto, requer em sede de 

Antecipação de Tutela que a requerida credite em sua conta o valor 

utilizado pelos fraudadores, bem como se abstenha de efetuar o 

lançamento mensal das parcelas do empréstimo. No mérito, requer a 

declaração de inexistência dos débitos lançados erroneamente, bem como 

a restituição dos valores debitados. Requereu ainda a condenação em 

indenização por danos materiais e morais. Com a exordial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, 

rebatendo os pedidos da inicial, alegando em preliminar a ilegitimidade 

passiva, enquanto que no mérito alegou em síntese, culpa exclusiva da 

vítima, na medida em que as compras foram realizadas mediante o uso da 

senha do cartão, o que – dado o atual estágio da tecnologia, somente 

seria possível se a vítima por dolo ou culpa, a tivesse repassado a 

terceiro. A resposta foi impugnada pelo requerente, ratificando os pedidos 

iniciais, e pugnando pela condenação da requerida. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes informaram 

que não tinham mais provas a produzir, pugnando a parte autora pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Assinala-se que a 

análise do feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, caput do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) (Destaquei). Registra-se também, a aplicação ao 
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presente caso do que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. Antes 

de adentrar ao mérito, necessária uma digressão acerca da preliminar 

suscitada em Contestação. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alega a 

requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 

tendo em vista se tratar o caso de falha na prestação do serviço público 

de segurança, qual é dever do Estado. Sabe-se que a legitimidade passiva 

é requisito necessário para figurar como sujeito responsável, 

teoricamente, pelo direito material contestado, ou seja, excetuadas 

hipóteses excepcionais expressas na lei, podem ser promovidos somente 

aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material discutida 

em juízo. No caso em tela, convém observar que a pretensão do banco 

réu ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, em razão da culpa 

exclusiva de terceiro, é tema que se confunde com mérito e, por esta 

razão, será com ele analisado. Inexistindo mais preliminares à serem 

apreciadas, passo a análise meritória da controvérsia. Cuida-se de matéria 

relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões 

serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem 

como, consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados. 

A referida matéria já restou consolidada pelo colendo STJ com a edição da 

Súmula n° 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Como matéria de ordem pública e interesse social 

(art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), 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 ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos 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 for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, 

preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, 

verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Em análise detida 

dos autos, não resta dúvida que o Requerente foi prejudicado pelo defeito 

decorrente da falha na prestação de serviços da ré. No caso em tela, 

insurge o requerente afirmando que teve seu cartão clonado e foram 

realizadas várias transações e empréstimo que desconhece. Afirma ainda 

que, ao perceber as transações informou ao Banco, que por sua vez, 

abriu um procedimento administrativo e depositou em sua conta o valor 

questionado, no entanto, após alguns dias, sua reclamação foi 

considerada improcedente e o valor creditado foi debitado de sua conta. 

Informou ainda que registrou Boletim de Ocorrência, e requereu junto ao 

banco o bloqueio do cartão, porém mesmo após o pedido foram realizadas 

transações fraudadas. Citado, o requerido em sua contestação sustenta a 

inexistência de ato ilícito a comportar indenização. Assevera descabida a 

inversão do ônus da prova, por ausência dos requisitos previstos no 

artigo 6º, VIII, do CDC, competindo à autora comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. Invoca culpa exclusiva 

de terceiro como excludente de responsabilidade civil, por não ter dado 

causa aos prejuízos suportados pelo autor. Alega que as transações 

foram realizadas através do uso de senha secreta e personalíssima do 

autor, cujo dever de guarda apenas a ele é imputável. Sustenta, ainda, 

inexistência de comprovação dos danos e sua relação com o banco, 

pleiteando a improcedência da ação. Pois bem, de todo o contexto e 

provas, tenho que razão acolhe a parte autora. In casu, restou 

incontroverso que, ao constatar os lançamentos ilícitos da sua conta, a 

autora não apenas comunicou o fato à autoridade policial, lavrando-se o 

Boletim de Ocorrência na data de 17.08.2016, como também comunicou 

imediatamente a Instituição Financeira em 16.08.2016, que, apresentou 

resposta à contestação em 06.09.2016, informando a improcedência da 

reclamação bem como o valor total do débito. O banco réu, embora tenha 

alegado não ter permanecido inerte aos reclamos do autor correntista, 

instaurado procedimento administrativo para identificação de fraude nas 

operações bancárias, nenhuma prova produziu nesse sentido. Com efeito, 

limitou-se a instituição financeira a invocar na contestação culpa exclusiva 

de terceiro como excludente de responsabilidade civil, em razão da fraude 

praticada por terceiro, sustentando ainda, culpa concorrente da vítima, 

uma vez que as operações questionadas foram realizadas através do uso 

do cartão magnético, com o uso de senha secreta e personalíssima do 

correntista. Todavia, deixou a instituição financeira de produzir prova apta 

a demonstrar a regularidade e licitude das operações realizadas na conta 

corrente do autor, tampouco comprovando a inviolabilidade de seu 

sistema, de forma a afastar a tese de que as transações teriam sido 

realizadas por terceiro. Não há nos autos prova apta a elucidar a questão, 

que se resolve, portanto, a partir da distribuição do ônus da prova, em 

desfavor do banco, porque a ele interessava provar o fato impeditivo do 

direito do autor (Artigo 373, II do CPC; Artigo 14, §3º, do CDC), e porque 

ela dispunha dos meios e recursos tecnológicos para demonstrar esse 

específico ponto de fato, mediante apresentação de gravação, horário, ou 

qualquer prova que julgasse pertinente. Nesse contexto, não é razoável 

exigir-se do autor prova de que não realizou as transações bancárias não 

reconhecidas, o que, na prática, consistiria em produção de prova 

negativa, motivo pelo qual competiria ao banco comprovar a legitimidade e 

licitude das operações (artigo 6º, VIII, 14, §1º, do CDC), sem conseguir 

demonstrá-las. Destarte, com base na teoria do risco do negócio, 

inequívoco o dever de indenizar do requerido, por permitir que terceiros 

utilizassem de mecanismos ilegais para obtenção de dados pessoais do 

autor, com a realização de pagamentos e empréstimos em seu nome, 

caracterizando assim, fortuito interno, a ser suportado pelo banco, 

prestador do serviço. De acordo com a Jurisprudência do STJ, não 

havendo prova da cessão da senha pessoal do cliente, evento que deve 

ser demonstrado pelas administradoras de cartão de crédito, pouco 

importa indagar se as compras foram realizadas antes ou depois da 

comunicação da perda do cartão, entendendo a Corte de Uniformização 

que em ambas as hipóteses o evento se insere no conceito também de 

fortuito interno. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS TRANSAÇÕES EFETUADAS COM 

CARTÃO ENTRE O PERÍODO DO EXTRAVIO E A COMUNICAÇÃO DO 

EVENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. Conforme a Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias". Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade do 

fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do 

consumidor ou de terceiro for exclusiva, circunstância não verificada no 

caso concreto, no qual houve saques e contratações realizadas por 

terceiros mediante a utilização do cartão furtado, sem que tenha sido 

fornecida a senha pela parte prejudicada. Falha do banco no dever de 

gerenciamento seguro dos dados configurada. 3. Agravo interno 

desprovido (STJ - AgInt no AREsp 1147873, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). Destaquei. Portanto, 

sendo notória no mercado a utilização de cartões clonados por 

fraudadores, violando o sistema dos Bancos e até mesmo dos postos de 

autoatendimento bancário, é de rigor a procedência dos pedidos, 

mormente diante da inexistência de prova de que as transações foram 

efetuadas pelo requerente. Ainda que se considerasse que a alegação da 

parte requerente não condiz com a realidade, cabia ao banco demandado 

comprovar a utilização do cartão (com cópias dos documentos de 

utilização assinados a cada compra/solicitação de serviços ou outra forma 

que demonstrasse a identidade do usuário), mas não o fez. No caso, 

evidenciou-se em suma a ocorrência de débitos ilícitos da conta corrente 

da autora, esvaziando-a, fato este causador de desassossego, aflição e 

perturbação emocional, pelo que correto o reconhecimento da ocorrência 

do dano moral em consonância com jurisprudência do STJ. Verifica-se, 

portanto, que a parte autora foi visivelmente prejudicada pela ATITUDE 

INDEVIDA, ou seja, pelo mau funcionamento da instituição demandada. 
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Quantas pessoas são prejudicadas diariamente por tal situação absurda e 

ilegal, e nada se resolve, causando transtornos. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da parte promovida, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte autora pelos danos causados. Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se ele não a produzir 

ou se o documento apresentado contiver fraude, será responsabilizado, 

como ocorre no presente caso. Destaca-se que o ônus da prova incumbe 

à Requerida, quando do dever de comprovar a regularidade da transação 

comercial pactuada em nome da parte autora, para com terceiros. Neste 

sentido a jurisprudência dispõe: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇAS EM 

CARTÃO DE CRÉDITO. FATO DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADO. 

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. 

Incumbia à demandada conferir os dados apresentados pelo suposto 

comprador mediante cuidadosa análise da documentação apresentada, 

procedendo à eficaz conferência dos dados. A excludente prevista no 

artigo 14, § 3º, II, do CDC somente se aplica aos casos em que o 

fornecedor do serviço não concorre – de nenhum modo – para a 

ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação 

ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se do chamado 

dano moral in re ipsa.Fixação do montante indenizatório, considerando o 

equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante 

e o caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização mantida em 

R$ 6.000,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível 

em situações análogas. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (70047898432 RS, 

Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgamento: 03/05/2012, Décima Câmara 

Cível, Publicação: 25/05/2012) (destaquei) “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DOCUMENTOS FALSOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM. Procede a ação de reparação dos danos 

morais, decorrentes da venda de telefone celular a terceiro que se utilizou 

de documentos falsos em nome do autor. Responsabilidade da ré pelos 

serviços oferecidos ao consumidor sem as cautelas necessárias, não 

podendo eximir-se de tal responsabilidade, pela simples alegação de que 

não possui condições para determinar a falsidade dos documentos que 

lhe foram apresentados. Inteligência do art. 14 da Lei 8078/90. 

Entendimento segundo o qual o dano moral puro independe de prova, 

defluindo naturalmente da situação em exame. Quantum indenizatório que 

vai arbitrado de modo a que atenda ao binômio, reparação e reprimenda, 

de que tratam a doutrina e a jurisprudência. APELO PROVIDO”. (Apelação 

Cível Nº 70013797303, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em 06/04/2006). (destaquei) 

Com a inteligência aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, sabe-se que a responsabilidade objetiva independe da 

existência de culpa e deve o prestador de serviços responder pelos 

danos causados relativos a prestações de serviços, bem como a 

informações insuficientes ou inadequadas, e com isso possui o condão de 

reparar os prejuízos sofridos. Outrossim, as entidades comerciais devem 

se precaver e analisar com perfeição as possíveis fraudes, bem como, 

fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. A obrigação de 

indenizar o dano surge independentemente de culpa, quanto à atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implique em sua natureza 

risco para os direitos de outrem, senão vejamos: “INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – BANCO – PAGAMENTO REALIZADO A 

TERCEIRO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS 

– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – 

Na presente hipótese, terceira pessoa, recebeu o pagamento do benefício 

seguro disponibilizado em favor do autor perante o banco réu. Incumbia ao 

demandado conferir os dados apresentados pelo suposto beneficiário, 

mediante cuidadosa análise da documentação apresentada, procedendo à 

eficaz conferência dos dados. 2 – A responsabilidade por defeitos no 

fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da 

violação de um dever de segurança. Além disso, a pessoa jurídica deve 

se responsabilizar pelos prejuízos causados a terceiros em razão da sua 

atividade: este é o risco do negócio. Não há se falar, portanto, em 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. 3 – O 

serviço bancário é uma relação de consumo regida pelo CDC, sendo de 

natureza objetiva a responsabilidade do banco. Fraude incontroversa. 

Fragilidade do serviço que resta evidente, consistente na precária 

identificação do contratante. Subsiste o dever de indenizar do banco réu, 

por ato de seus prepostos, pelos prejuízos materiais causados aos 

autores, representando pelo incorreto pagamento, a terceiros. 3 – O autor 

juntou nos autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar que não houve a falha na prestação do serviço. 4 – A 

deficiência do serviço prestado pelo Recorrido acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. 5 – Recurso 

conhecido e parcialmente provido”. (TJMT – Turma Recursal Única – 

Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis – Recurso Cível 

Inominado n° 4207/2011 – Relator: Yale Sabo Mendes - Julg.: 24/04/2012) 

Frente à legislação e as jurisprudência apontadas, considera-se 

pacificada o deslinde e resta incontroverso o direito do Requerente aos 

danos morais pretendidos. Deste modo, entendo que o quantum 

indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, a ponto de não se 

transformar em ilícito e indevido enriquecimento, fixando-se o valor com 

moderação e razoabilidade, parâmetro observado pelas condições 

pessoais do ofendido e situação econômica do requerido, sua atividade e 

objetivos de sua atuação. No que tange ao pedido de Danos Materiais, 

razão assiste à parte autora, já que a mesma logrou êxito em comprovar o 

desembolso da quantia equivalente à R$ 810,48 (oitocentos e dez reais e 

quarenta e oito centavos) – referente ao pagamento de passagem aérea 

não utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente 

para viajar. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para, 

DECLARAR NULOS os lançamentos fraudados efetuados na conta do 

requerente no valor de R$ 26.433,53 (vinte e três mil quatrocentos e trinta 

e três reais e cinquenta e três centavos), bem como para: CONDENAR o 

requerido à ressarcir ao Autor todo o numerário objeto da fraude 

perpetrada, em valor reconhecido por este em R$ 26.433,53 (vinte e três 

mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), 

acrescidos de correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC/IBGE a 

partir da data da reclamação ao banco (16.08.2016), e juros de mora de 

1% a.m. desde a citação. DETERMINAR que o requerido se abstenha de 

efetuar lançamentos referentes ao empréstimo consignado por fraude, 

bem como que restitua eventual parcela já paga, acrescidos de correção 

monetária a ser atualizada pelo índice INPC/IBGE a partir da data do 

pagamento, e juros de mora de 1% a.m. desde a citação CONDENAR ao 

pagamento de danos materiais o valor de R$ 810,48 (oitocentos e dez 

reais e quarenta e oito centavos), referente à passagem aérea não 

utilizada, exatamente em razão de não dispor de numerário suficiente para 

viajar, acrescidos de correção monetária a ser atualizada pelo índice 

INPC/IBGE a partir da data do desembolso (29.08.2016), e juros de mora de 

1% a.m. desde a citação. CONDENAR ainda parte demandada ao 

pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que 

considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. 

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o § 2ºdo art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de Outubro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027675-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027675-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IZABEL CRISTINA APARECIDA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Dê ciência às partes 
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quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. Decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014576-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

GENIL PENHA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LEONICE TAVARES DE MATOS (AUTOR(A))

CANDIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA HELENA DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

HONORIA FRANCISCA DO CARMO (AUTOR(A))

ADAEL ARAUJO (AUTOR(A))

MARINIL FELICIDADE PEREIRA (AUTOR(A))

SANDRA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO PAULO GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

NIVALDETE MENDES RAMOS (AUTOR(A))

RUBENS DIVINO GONCALVES (AUTOR(A))

ALCIMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL PEREIRA DIAS (AUTOR(A))

ENEDIR DE JESUS JARCEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1014576-45.2018.8.11.0041 GENIL PENHA DE ALMEIDA e outros (14) RÉU: 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Cabe destacar que os embargos 

de declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 

1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a sentença recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 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”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição ou erro material capazes de autorizar 

o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do decisório 

embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição ou omissão 

e, para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. 

Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o teor da 

deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível 

este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão quando 

nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está 

pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

26/10/2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021517-79.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IVO DELOJO MORAES (AUTOR(A))

FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRLEU JOSE DA SILVA OAB - MT17283/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (RÉU)

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDRE CAMERLINGO ALVES OAB - SP104857 (ADVOGADO(A))

HEITOR TALES DE LIMA FAVARO OAB - SP285668 (ADVOGADO(A))

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Ofício nº 77/2018/GAB/9ª/CÍVEL. Cuiabá-MT, 24 de Outubro de 2018. 

Excelentíssimo Desembargador Relator: Atendendo requisição, encaminho 

a Vossa Excelência as devidas e necessárias informações do Recurso de 

Agravo de Instrumento n.º 1011196-40.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara 

de Direito Privado, COMARCA DE CUIABÁ (Ação Indenizatória na Relação 

de Consumo, Perdas e Danos e Danos Morais, com pedido de Antecipação 

de Tutela Inaldita Altera Parte, cód. n° 1021517-79.2016.811.0041), que 

tem como Agravante BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA, e como 

Agravado IVO DELOJO MORAES. Na oportunidade, renovo a Vossa 

Excelência protestos de estima e consideração. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO DIGNÍSSIMO RELATOR DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 1021517-79.2016.8.11.0000 – PJE – CNJ TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 

1011196-40.2018.8.11.0000 PARTE AGRAVANTE: BRP BRASIL 

MOTORSPORTS LTDA. PARTE AGRAVADA: IVO DELOJO MORAES. 

RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 

INFORMAÇÕES, EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR RELATOR. Informo 

a Vossa Excelência que a decisão recorrida foi proferida nos autos da 

Ação Indenizatória na Relação de Consumo, Perdas e Danos e Danos 

Morais, com pedido de Antecipação de Tutela Inaldita Altera Parte, cód. n° 

1021517-79.2016.811.0041 - PJE, da Nona Vara Cível desta Capital, 

ajuizada pela parte Agravada. A decisão invectivada, reconheceu a 

presença dos requisitos necessários para a concessão da medida de 

urgência, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Referida decisão 

determinou que as requeridas procedam com o reparo do triciclo descrito 

na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária, a ser arbitrada oportunamente pelo juízo. Da análise dos autos, 

verificou-se a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, 

visto que o veículo foi adquirido da requerida (ID. 42700857) e o defeito foi 

apresentado antes mesmo do término da garantia (ID. 5501577), e ainda 

pelo fato de que, mesmo após a contestação, as demandadas não 

lograram êxito em demonstrar que o defeito apresentado decorreu de falta 

de manutenção e/ou revisão. E o perigo de dano decorre do fato de que a 

demora para conserto poderia acarretar a deterioração do veículo. Além 

do mais, reconheceu que ao levar o veículo a uma concessionária 

autorizada dentro do prazo de garantia, a expectativa do consumidor é a 

realização do serviço/conserto e com padrão de qualidade da marca, o 

que não se vislumbra no presente momento. Registra-se que o juízo se 

pautou no seguinte precedente, vejamos: CONSUMIDOR. COMPRA E 

VENDA DE CAMINHÃO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA 

CONTRATUAL. RECUSA DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E 

INVIABILIZADA ANTE O CONSERTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. (...) Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso, pois não é possível mitigar o critério 

subjetivo da análise da vulnerabilidade do consumidor, inexistindo sequer 

comprovação da profissão exercida pelo requerente. A aquisição de 

caminhão, por si só, não pressupõe o afastamento do Código de Defesa 

do Consumidor, que tem a finalidade de equilibrar as partes. Recusa da 

garantia que se mostra injustificada, porquanto o laudo técnico realizado 

pela fabricante, além de unilateral é insuficiente a evidenciar que o autor 

utilizava combustível adulterado, tampouco de forma proposital. O laudo 

indica que o veículo "trabalhou com contaminação", porém esta 

informação, isoladamente, não revela a utilização de combustível indevido 

e, ainda que houvesse - à míngua de provas - não se poderia atribuir ao 

autor o conhecimento deste fato e culpa pela avaria no veículo. Acertada 

a condenação ao pagamento do conserto dos bicos injetores do veículo 

no valor de R$ 4.488,00. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004547147, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 11/03/2014). Destaquei. E, em caso análogo, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado decidiu no mesmo sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES - DEFEITOS NO 

MOTOR E CÂMBIO DE VÉICULO - CONSTATAÇÃO NO PRAZO DA 

GARANTIA CONTRATUAL - CONSERTO DEVIDO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, é cabível o 

deferimento da tutela de urgência antecipada para determinar o reparo de 

automóvel se dentro do prazo da garantia contratual o consumidor 

verificou defeitos no motor e no câmbio, mas não há evidências de que 

foram corrigidos. (AI 84896/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, 

Publicado no DJE 01/08/2016) Informo ainda, que o agravante cumpriu o 

disposto no artigo 1.018, §2º do Código de Processo Civil. São essas as 

informações que entendi serem pertinentes ao caso em tela, 

colocando-me ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos que 

Vossa Excelência entender necessários. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010830-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADAYUKI TANAKA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO(A))

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010830-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS ELIAS DE SOUSA RÉU: TADAYUKI TANAKA Vistos etc. As partes se 

compuseram em sessão de conciliação realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, conforme Termo de ID: 15826851. O 

acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III 

alínea b do Código de Processo Civil, e via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Determino a expedição de 

ofício à Energisa S/A, para que seja realizada a transferência da unidade 

consumidora do imóvel para a propriedade de Luís Elias de Sousa, CPF: 

531.422.411-91, nos termos pactuados pelas partes, mediante a 

apresentação da documentação necessária. Comunique-se o 

Excelent íssimo Relator do Agravo de Instrumento n. 

1009747-47.2018.8.11.0000 acerca do acordo entabulado entre as 

partese da presente sentença homologatória. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do 

acordo, ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento 

caso haja necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10/10/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026533-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADAYUKI TANAKA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026533-43.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: LUIS ELIAS DE SOUSA EMBARGADO: TADAYUKI 

TANAKA Vistos etc. As partes se compuseram em sessão de conciliação 

realizada nos autos n° 1010830-72.2018.8.11.0041, sendo que o acordo 

abrange a presente ação, bem como a ação em apenso, de numeração 

1007711-06.2018.8.11.0041. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. 

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes. P. R. I. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e formalidades de estilo, onde deverá aguardar 

o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035211-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

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 
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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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032890-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032890-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RAFAEL LEITE DE MIRANDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/01/2019 às 08h16min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032899-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032899-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/01/2019 às 11h44min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033514-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033514-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

TATIANA RENATA DE MILLA MENDES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 12h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 09. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034457-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEI PINTO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034457-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSENEI PINTO FIGUEIREDO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/01/2019 às 08h16min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034851-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NONAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034851-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDSON NONAKA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/01/2019 às 09h20min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010830-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ELIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADAYUKI TANAKA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO(A))

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos o 

número da Unidade Consumidora do imóvel perante a Energiza, visando 

possibilitar a expedição do ofício requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034852-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034852-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DAVIDSON FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 10h08min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034890-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034890-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 23/01/2019 às 10h40min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 10. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034895-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034895-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALEX DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/01/2019 às 11h28min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036000-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REIS DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036000-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS REIS DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 10h40min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 1. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036021-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON MENEZES MACENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036021-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILKERSON MENEZES MACENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/01/2019 às 11h12min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 1. 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034256-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MAURICIO PRADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ABREGO (RÉU)

ELIANE GARCIA ABREGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034256-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALAIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, MAURICIO PRADO DE OLIVEIRA 

RÉU: JOAO PAULO ABREGO, ELIANE GARCIA ABREGO Vistos etc. 

Verifica-se que é narrado na exordial que já foi anteriormente proposta a 

presente ação pelos autores perante o juízo da 7ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, a qual foi extinta sem julgamento do mérito. Com essas 

considerações, com fulcro no artigo 286, II do CPC, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, para onde determino a 

remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035210-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

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 
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indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Processo Número: 1032463-42.2018.8.11.0041
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VANDERLEI COSTA RAMOS (AUTOR(A))

ESTEVAO VIRGILIO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))
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OSWALDO GARCIA GUIDO (AUTOR(A))

ATACILIA DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

DANIELA CEZARIO DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELO MAGNO SERGIO SIQUEIRA (AUTOR(A))

MANOEL GALDINO DE CAMPOS (AUTOR(A))

PAULO BARLATI (AUTOR(A))

ALVAIR DO NASCIMENTO GOMES (AUTOR(A))

CARMEN SILVANA PRESOTTO (AUTOR(A))
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FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))
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ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032463-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ MARIO RODRIGUES, ANGELO MAGNO SERGIO SIQUEIRA, PAULO 

BARLATI, ATACILIA DA SILVA MACHADO, ESTEVAO VIRGILIO DE 

ARRUDA FILHO, JOSEMIL LEITE DE SANTANA, OSWALDO GARCIA 

GUIDO, MANOEL GALDINO DE CAMPOS, DANIELA CEZARIO DA SILVA, 

CARMEN SILVANA PRESOTTO, DALVA DULCE DA CRUZ E SILVA, 

ALVAIR DO NASCIMENTO GOMES, VANDERLEI COSTA RAMOS RÉU: SUL 

AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS 

S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos etc. 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. 

Lista de Veículos - Total: 13 Placa Placa Pré-Mercosul UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBE8671 MT VW/GOL SPECIAL MB 2015 2015 ANGELO MAGNO SERGIO 

SIQUEIRA Sim ui-button ui-button OBD5639 MT HONDA/CG 150 TITAN EX 

2012 2012 ALVAIR DO NASCIMENTO GOMES Sim ui-button ui-button 

NPK3154 MT HONDA/BIZ 125 ES 2011 2011 CARMEN SILVANA 

PRESOTTO Sim ui-button ui-button NJJ5803 MT FORD/ECOSPORT 

XLT2.0FLEX 2009 2010 VANDERLEI COSTA RAMOS Não ui-button 

ui-button NJV4468 MT HONDA/BIZ 125 ES 2009 2009 CARMEN SILVANA 

PRESOTTO Sim ui-button ui-button KAH3527 MT TRAXX/JL50 Q2 2008 

2008 DANIELA CEZARIO DA SILVA Não ui-button ui-button NGB4377 MT 

HONDA/CG 150 SPORT 2006 2006 ESTEVAO VIRGILIO DE ARRUDA FILHO 

Não ui-button ui-button MZN2574 MT FIAT/PALIO WEEKEND SPORT 1998 

1998 PAULO BARLATI Sim ui-button ui-button KAP6464 MT FIAT/PALIO 

EDX 1997 1997 JOSEMIL LEITE DE SANTANA Não ui-button ui-button 

KBH9189 MT VW/PARATI CL 1992 1992 JOSEMIL LEITE DE SANTANA Sim 

ui-button ui-button AEL9478 PR VW/BRASILIA 1978 1978 OSVALDO 

GARCIA GUIDO Não ui-button ui-button AAT4297 PR VW/KOMBI 1975 

1975 OSVALDO GARCIA GUIDO Não ui-button ui-button AJF7987 PR 

FIAT/FNM D11000 1960 1960 PAULO BARLATI 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 

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 
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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, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JOSE ESTACIO PAIM (AUTOR(A))
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MARIA PEREIRA RAMOS DE CAMPOS (AUTOR(A))
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FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))
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CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033989-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GRACY DE ARRUDA CARVALHO, JOANA RICARDINA DE FIGUEIREDO, 

SUELI MESSIAS PEREIRA, DEIZA SOUZA DA CRUZ PEREIRA, MARIA 

PEREIRA RAMOS DE CAMPOS, ADONIRAM DE LARA, JOSE ESTACIO 

PAIM, BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO, AGENOR PEREIRA MARQUES, 

SEBASTIANA FLORES RÉU: CAIXA SEGURADORA 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. Lista de Veículos - Total: 8 Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QBC7010 MT FIAT/UNO WAY 1.4 2014 2015 

DEIZA SOUZA DA CRUZ PEREIRA Sim ui-button ui-button PFY4279 MT 

I/RENAULT FLUENCE DYN20M 2012 2013 ADONIRAM DE LARA Não 

ui-button ui-button NPP0851 MT FIAT/PUNTO ATTRACTIVE 2011 2012 

DEIZA SOUZA DA CRUZ PEREIRA Sim ui-button ui-button NJT1271 MT 

FORD/KA FLEX 2011 2011 AGENOR PEREIRA MARQUES Sim ui-button 

ui-button NPH1336 MT R/BUENO RC 01 2010 2010 AGENOR PEREIRA 

MARQUES Não ui-button ui-button NJR4783 MT VW/GOL 1.0 GIV 2010 

2011 SUELI MESSIAS PEREIRA Sim ui-button ui-button NPH1947 MT 

HONDA/CG 125 FAN ES 2009 2010 ADONIRAM DE LARA Não ui-button 

ui-button NJJ3516 MT FORD/FIESTA FLEX 2009 2009 MARIA PEREIRA 

RAMOS DE CAMPOS Sim 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 

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, 22/10/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051903 Nr: 47373-96.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO REZENDE DA SILVA E CIA LTDA, S.O.S 

CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA, JOSÉ MARIA REZENDE DA SILVA, 

PONTUAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕAI E SERVIÇOS 

LTDA, JOZIANE COUTINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL 

DELLA VALLE OBERSTEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, para devolução 

dos autos nº 47373-96.2015.811.0041, Protocolo 1051903, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102006 Nr: 11347-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.O.S CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, MARIA ISABEL 

DELLA VALLE OBERSTEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUIZ ROBERTO OBERSTEINER, para devolução 

dos autos nº 11347-65.2016.811.0041, Protocolo 1102006, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940289 Nr: 54733-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DOS SANTOS CARVALHO FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

54733-19.2014.811.0041, Protocolo 940289, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090905 Nr: 6528-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSE CAVALHEIRO CORREA

 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 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

6528-85.2016.811.0041, Protocolo 1090905, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011644-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010601-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001007-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033871-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIEMERSON DA SILVA JORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011248-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

ELIZABETE MOREIRA DA COSTA OAB - 086.216.506-73 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011248-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GESSICA SILVA MOREIRA REPRESENTANTE: ELIZABETE 

MOREIRA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GESSICA SILVA MOREIRA, menor representada 

por sua genitora ELIZABETE MOREIRA DA COSTA, 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 

01/10/2017, 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 ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 01/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que GESSICA SILVA MOREIRA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior direito de média intensidade 

avaliada em 50%; da estrutura pélvica de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 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%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura pélvica, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo: a) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). b) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 
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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$ 8.100,00 (oito mil e cem 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, 08 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004043-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349 (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: 1022205-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO ZAGATTO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINO ACOSTA SEVERO (EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO CASTILHOS ARRIAL (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001573-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANTE MARMORES E GRANITOS LTDA - 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, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037156-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NUNES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037156-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON NUNES MENDES 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037176-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NONDES ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037176-60.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NONDES ANDRADE JUNIOR REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 29 de outubro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037208-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ROCHA CARNAUBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037208-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO ROCHA CARNAUBA 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, 29 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1036745-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NAPOLIS COSTA OAB - MT0015569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036379-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PITOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDSON GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT0012087S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA DE PAIVA SILVA CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a embargante para instruir a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do NCPC e atribuir valor à causa (art. 319, V, NCPC), no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, nos termos do art. 99, § 

2º, do NCPC, deverá a parte autora para apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., sob pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037100-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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: 1037100-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOVANI CAVALCANTE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h24min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037100-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037100-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GIOVANI 

CAVALCANTE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h24min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037159-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037159-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLO JESUS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h40min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037159-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEAN CARLO JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037159-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JEAN 

CARLO JESUS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h40min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037182-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037182-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL SANTIAGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h56min 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, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037182-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037182-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOEL 

SANTIAGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 10h56min 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, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037190-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEULLE RENAN AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037190-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WEULLE RENAN AMORIM DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037190-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEULLE RENAN AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037190-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): WEULLE 
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RENAN AMORIM DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037193-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAMIL OLEGARIO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(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: 1037193-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADJAMIL OLEGARIO DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 11h28min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037193-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAMIL OLEGARIO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037193-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADJAMIL 

OLEGARIO DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 11h28min 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, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037206-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELEMARCUS ELIFIO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1037206-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THELEMARCUS ELIFIO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037206-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELEMARCUS ELIFIO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037206-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THELEMARCUS ELIFIO DE FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min 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 
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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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023308-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE OAB - MT9758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

Processo n. 1023308-15.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Tutela 

Cautelar em Caráter Antecedente (Exibição de Documento) promovida por 

Olindina dos Santos da Silva em desfavor de Banco Pan. Constata-se dos 

autos que foi determinada a intimação da parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas da distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, contudo, mesmo 

regularmente intimada, ela deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado (Id. 15226234). O artigo 290, do NCPC 

determina: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, 

foi dada oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um 

fim por ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas 

infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela 

ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação pessoal 

da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 

do NCPC. Assim, mesmo após regular intimação para recolher as custas e 

taxas judiciais, a parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032760-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (RÉU)

 

Visto. Roberto Ferreira Fernandes ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança e Pedido de tutela de urgência em desfavor da Luiz Renato da 

Silva Santos, ao argumento de que firmou Contrato de Locação residencial 

com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento dos aluguéis 

desde agosto de 2018, além do parcelamento de débitos anteriores 

reconhecido em instrumento de confissão de dívida, deixando o requerido, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 59, §1º, da 

Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do imóvel. É 

permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de Despejo, 

entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais impostos pelo 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - 

POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, 

DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - 

RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos 

autos não se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, 

previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não 

seja possível o deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada 

obsta que a questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. 

- Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou 

parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca 

dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da agravada, 

estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente 

a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15653527) e o instrumento de confissão de 

dívida (Id. 15653521) e mesmo notificado para regularizar o débito (Id. 

15653540), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que a permanência da réu no imóvel 

pode gerar mais prejuízos ao autor dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar ao réu a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

23/11/2018, 15h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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 
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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, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037215-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY SILVANO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (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: 1037215-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURACY SILVANO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 08h16min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037215-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY SILVANO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037215-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JURACY 

SILVANO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 08h16min 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, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037227-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERCI SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

V. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (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: 1037227-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA, GENERCI SANTOS OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

24/01/2019, às 08h48min 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, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037227-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERCI SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

V. S. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037227-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VINICIUS 

SANTOS OLIVEIRA, GENERCI SANTOS OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 

08h48min 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 
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- MT, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009985-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009985-74.2017.8.11.0041 Visto. Devair Gonçalves de 

Oliveira, qualificado nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais em desfavor 

de Banco Bradesco S/A, igualmente qualificado, alegando que havia 

solicitado a abertura de conta salário junto ao requerido, no entanto, foi 

aberta uma conta corrente, mas a empresa em que trabalhava preferiu 

não mais depositar o salário na respectiva conta e que com o passar do 

tempo, começaram as cobranças de taxas, seguro e cesta econômica. 

Que efetuou o pagamento dos encargos e solicitou o encerramento da 

conta bancária, no entanto, em março de 2017, ao tentar fazer um 

financiamento, foi informado que o seu nome foi inserido no cadastro de 

inadimplentes, pelo requerido, impossibilitando-o de efetuar quaisquer 

financiamento. Requer a antecipação da tutela para determinar que o 

banco retire o seu nome do sistema de proteção ao crédito, sob pena de 

multa diária. No mérito, pugna seja declarada a inexistência do débito e 

condenada a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), além das custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos necessários. Foi 

designada audiência de conciliação, determinada a inversão do ônus da 

prova, concedidos os benefícios da justiça gratuita, postergando a análise 

da tutela antecipada para depois da contestação (Id. 5859513). A 

audiência de conciliação foi realizada, restando infrutífera (Id. 6817760). O 

requerido, na sua defesa, afirma que o autor não demonstra ter solicitado 

o cancelamento da conta corrente e somente a afirmação não é suficiente 

para que o banco deixasse de efetuar as cobranças, sendo que cabia a 

ele solicitar o encerramento da conta, não sendo razoável o entendimento 

de que a simples ausência de movimentação geraria o automático 

encerramento, pugnando pela improcedência dos pedidos, condenando o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A 

impugnação à contestação veio aos autos (Id. 10976204). As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id.11461944), 

manifestando (Id. 11563719 e 11549147). É o relatório. Decido. Trata-se 

de processo de menor complexidade e, não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A parte 

autora pretende seja declarado inexistente o débito que levou a inscrição 

de seu nome no órgão de proteção ao crédito, bem como indenização por 

danos morais, diante da alegação de serem indevidas as taxas cobradas 

pelo banco e que levaram a inserção do seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Inicialmente, deve-se ressaltar que, no caso em análise, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de 

consumo, sendo a responsabilidade civil da requerida objetiva, 

desnecessária, portanto, a análise da culpa para sua caracterização. De 

acordo com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, são 

direitos do consumidor 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. O 

requerido afirma que não há provas nos autos de que o autor tenha 

solicitado o encerramento da conta corrente junto a instituição financeira. 

Todavia, de acordo com o artigo 27 da instrução SARB 002/2008, 

constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 

90 (noventa) dias, a instituição financeira signatária emitirá comunicado 

por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando de incidência de 

tarifas, da possibilidade de encerramento da conta. Nos termos da referida 

instrução, o parâmetro para constatar o encerramento tácito de uma conta 

corrente, é verificar a inexistência de movimentação por um período de 

seis meses, devendo ser considerada abusiva a conduta do fornecedor 

de serviço bancário em manter a conta ativa apenas para lucrar com a 

cobrança de taxas e encargos. A parte autora trouxe para os autos 

extratos que demonstram que a referida conta corrente foi aberta em 20 

de abril de 2015, porém, de acordo com o extrato de 1º de junho de 2016 

não se verifica que tenha sido movimentada nos meses de abril e maio de 

2016 e mesmo que não tenha sido formalmente solicitado o encerramento, 

é de se pressupor o encerramento tácito. Cabia ao requerido demonstrar 

que notificou o consumidor alertando-o da inatividade da conta e da 

incidência de taxas ou ainda, a existência de movimentação da conta do 

autor após a sua abertura, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Defesa do Consumidor, prova da qual não se desincumbiu, deixando 

evidenciado ser indevida a cobrança de taxas e encargos e, por 

consequência, a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes. 

. A propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTA NÃO MOVIMENTADA DESDE SUA ABERTURA. 

CERCA DE 5 ANOS. INCABÍVEL A COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS 

DA CONTA CORRENTE APÓS 6 MESES SEM MOVIMENTAÇÃO. 

ENCERRAMENTO TÁCITO. SIMPLES COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. (...) Esta Turma Recursal utiliza como parâmetro para 

verificar o encerramento tácito de uma conta corrente a inexistência de 

movimentação por um período de 6 meses, conforme entendimento fixado 

em julgamentos de casos análogos, sendo abusiva a conduta do 

fornecedor de serviço bancário em manter a conta ativa apenas para 

lucrar com a cobrança de taxas e encargos. Relação de consumo que 

opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar que houve movimentação na 

conta do autor após sua abertura, em dezembro de 2009, consoante o art. 

333, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos. A parte autora, por 

sua vez, acostou documentos de demonstram que não havia 

movimentação da conta em questão (fls.14/26). Assim, indevida a 

cobrança de taxas e encargos após junho de 2010, posto que a conta 

encontrava-se inativa desde dezembro de 2009, quando foi... aberta. 

Assim, deve ser reformada a sentença no ponto para declarar inexigíveis 

unicamente os débitos gerados após junho de 2010. (...) SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (ementa 

extraída do Recurso Cível Nº 71005602560, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 29/10/2015) 

Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71005773478, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 22/08/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005773478 RS, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 22/08/2016, Turma 

Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

24/08/2016)”. “AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. 

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DE TAXAS E 

ENCARGOS FINANCEIROS. INOBSERVÂNCIA DO NORMATIVO SARB 

002/2008 PELO BANCO. AUTORREGULAÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇAS 

INDEVIDAS APÓS PERÍODO DE SEIS MESES DE INATIVIDADE. INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA REGULAR, EM 

PARTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007322159, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto 

Tonial, Julgado em 14/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007322159 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 14/12/2017, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/02/2018) Com relação ao pedido de danos morais, o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores, ainda que por 

equiparação, por defeitos relativos à prestação dos serviços. Na hipótese 

dos autos, conforme se vê do extrato (Id. 9180245) o nome do autor foi 

inserido, indevidamente, no banco de dados do SPC, deixando evidenciada 

a falha na prestação de serviços, configurando-se dano moral in re ipsa. 

Compete ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização 

por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as 

circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, verificando-se como razoável a 

fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização ao 

dano moral sofrido pela parte autora. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO 

REFERENTE A ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO APÓS O 

PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DO AUTOR QUANTO À 

ENTREGA DO PLÁSTICO, BEM COMO AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTA. TERMO DE 

ENCERRAMENTO QUE PREVÊ O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

VINCULADOS. RÉU QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULARIDADE 

QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA. 

ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00, MANTIDO PORQUE 

INCLUSIVE AQUÉM DOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA TURMA 

RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007619042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 24/04/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007619042 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Data de Julgamento 24/04/2018, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018)”. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada 

c/c Danos Morais promovida por Devair Gonçalves de Oliveira em 

desfavor de Banco Bradesco S/A, para determinar que o autor exclua o 

nome do autor do cadastro de inadimplentes e declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 80,03 (oitenta reais e três centavos) (Id. 9180245). 

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais causados ao autor, que 

fixo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Em razão de ter a parte 

autora decaído de parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037651-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito 

e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Telma Oliveira Félix Pereira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e 

que havia movido ação perante o Juizado Especial Cível desta Capital em 

desfavor da mesma, onde discutia a cobrança de algumas faturas, e no 

curso da demanda foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 

839,22, referente a suposto consumo recuperado, requerendo a extensão 

da liminar. Narra que o pedido foi acolhido, mas na ocasião do julgamento 

de mérito a referida fatura foi afastada por não ter sido objeto da petição 

inicial e não ter sido oportunizado a requerida a manifestação sobre ela, 

razão pela qual se vale deste feito para discutir a cobrança. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a suspender a 

fatura de R$ 839,22, com vencimento em 25/05/2016. 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 16214182 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 25/05/2016, cobrando o suposto consumo recuperado e 

encargos, totalizando o valor de R$ 839,22, ou seja, débito pretérito, 

situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou 

a presente demanda para discutir a legalidade da dívida, ademais, com a 

revogação da liminar concedida no processo que tramitou perante o 

juizado especial (Id. 16214363), a exigibilidade da fatura retorna 

normalmente. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não 

efetuado o pagamento, a parte autora poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência da parte autora. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 
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ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do 

pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz 

de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré 

a suspender a cobrança da fatura com vencimento em 25/05/2016, no 

valor de R$ 839,22, e se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, até julgamento da demanda. Designo o dia 11/02/2019, 

às 09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037647-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR CRISSOSTOMO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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: 1037647-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIMAR CRISSOSTOMO RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037647-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR CRISSOSTOMO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1037647-76.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIMAR CRISSOSTOMO RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/01/2019, às 09h20min 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438652 Nr: 15964-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - 

OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSÉ CÉLIO GARCIA, para devolução dos autos 

nº 15964-78.2010.811.0041, Protocolo 438652, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 821522 Nr: 27714-72.2013.811.0041

 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: CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE 

AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito 

indicando o endereço da requerida B.E. Ferreira Mecânica Diesel - ME, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, § 1º do NCPC.

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383358 Nr: 19048-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SOARES DIAS

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

19048-24.2009.811.0041, Protocolo 383358, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824160 Nr: 30235-87.2013.811.0041

 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: URSULINA PAES DA GUIA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

30235-87.2013.811.0041, Protocolo 824160, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844612 Nr: 48416-39.2013.811.0041

 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: FABIOLA CRISTINA CORREA DO CARMO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

48416-39.2013.811.0041, Protocolo 844612, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882420 Nr: 18229-14.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO BENEDITO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

18229-14.2014.811.0041, Protocolo 882420, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936593 Nr: 52883-27.2014.811.0041

 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: WEVERTON SEABIO DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

52883-27.2014.811.0041, Protocolo 936593, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094241 Nr: 8078-18.2016.811.0041

 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: PEDRO HENRIQUE AMORIM FILHO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

8078-18.2016.811.0041, Protocolo 1094241, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 335998 Nr: 6773-77.2008.811.0041

 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: BÁRBARA CALANDRINI LOPES, SANDRA MARIA 

BOTELHO CALANDRINI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLA FIGUEIREDO GRANJA 

- OAB:10683, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 Cód. 335998

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 453/459), procedam-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.
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 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 292875 Nr: 11332-14.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOUNIR HASSIB SERHAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSALINA DE SOUZA SILVA ROBALOS, 

FLORISVALDO ROBALOS DA ROSA, ENCOL S/A MASSA FALIDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MACHADO 

FERREIRA - OAB:19350/GO, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/MT, OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - OAB:2045/GO

 Cód. 292875

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 243/244.

Assim, expeça-se mandado de imissão na posse em favor do autor, do 

imóvel localizado na Rua Padre Gerônimo Botelho, nº 299, bairro Dom 

Aquino, matriculado sob o nº 9.266, folha 068, no Segundo Serviço 

Notarial e Registral desta Comarca, intimando os requeridos a 

desocuparem voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já 

defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário 

(art. 538 c/c 536, §1º, ambos do CPC).

Além disso, intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237356 Nr: 6441-81.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO SILVEIRA BARBOSA, T. G. B

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brendo Ivan Barbosa Demetri 

Silva - OAB:19.083/MT, CARITA PEREIRA ALVES - OAB:10531, 

FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

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

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

 Cód. 237356

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 562/565), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102979 Nr: 11724-36.2016.811.0041

 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: ENEDINA DA SILVA SOUZA, CLARA MARQUES DE 

SOUZA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTON DEBONI DOS 

SANTOS - OAB:20677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Cód. 1102979

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 206/210), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 781116 Nr: 34695-54.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT SILVA JORGE, GISSARA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO 

- OAB:9.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:oab/mt 12.919, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 15012-A

 Cód. 781116

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 537/550), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda., através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948622 Nr: 59482-79.2014.811.0041

 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 CESAR DE FIGUEIREDO, JOSÉ ANIBAL MOTTA 

TORRES, JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEI CLUBE DE MATO GROSSO, EDNO 

CLARO DE FRANÇA BARRETO, ROBERTO ABALEM DE SANTANA, LUIZ 

GERALDO GOMES DA SILVA, JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS JÚNIOR, 

JUDINO FIGUEIREDO LOUREIRO, ESPÓLIO DE EZIO FRANCISCO 

CALÁBRIA, EDIVILSON CARLOS, FELÍCIO CARMÉLIO CALABRIA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:23031/O, PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - OAB:10405 MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Anulação 

de Assembleia Geral Ordinária, Extraordinária e Eleição de Associação 

com Pedido de antecipação de tutela movida por Paulo César de 

Figueiredo, José Anibal Motta Torres e João Antônio Cuiabano Malheiro em 
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desfavor de Jockey Club de Mato Grosso, Edno Claro de França Barreto, 

Judino Figueiredo Loureiro, Luiz Geraldo Gomes da Silva, Roberto Abalem 

de Sant’ana, José Ademir dos Santos Júnior, Edivilson Calos e Ézio 

Francisco Calábria, para determinar a anulação da Assembleia Ordinária, 

Extraordinária e Eleitoral, realizada no dia 26/11/2014, bem como a imediata 

suspensão e cancelamento do registro da sua Ata, junto ao 1º Serviço 

Notarial e Registral de Títulos, Documentos e de pessoas 

Jurídicas.Confirmo a liminar de fls. 144/145. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com 

fundamento do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 25 de outubro de 2018.SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032760-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Roberto Ferreira Fernandes ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança e Pedido de tutela de urgência em desfavor da Luiz Renato da 

Silva Santos, ao argumento de que firmou Contrato de Locação residencial 

com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento dos aluguéis 

desde agosto de 2018, além do parcelamento de débitos anteriores 

reconhecido em instrumento de confissão de dívida, deixando o requerido, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 59, §1º, da 

Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do imóvel. É 

permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de Despejo, 

entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais impostos pelo 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - 

POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, 

DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - 

RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos 

autos não se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, 

previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não 

seja possível o deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada 

obsta que a questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. 

- Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou 

parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca 

dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da agravada, 

estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente 

a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15653527) e o instrumento de confissão de 

dívida (Id. 15653521) e mesmo notificado para regularizar o débito (Id. 

15653540), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que a permanência da réu no imóvel 

pode gerar mais prejuízos ao autor dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar ao réu a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

23/11/2018, 15h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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 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, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030944-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GABRIEL GUERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT0020683A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAIL GONCALO PALHANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Joaquim Gabriel Guerra da Silva ajuizou a presente Ação de 

Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor Rivail Gonçalo 

Plhano da Silva, ao argumento de que firmou Contrato de Locação de 

Imóvel residencial com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento 
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dos aluguéis desde janeiro/2016, e as taxas de condomínio, deixando o 

requerido, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 

59, §1º, da Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do 

imóvel. É permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de 

Despejo, entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais 

impostos pelo artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM 

BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA 

DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A 

controvérsia posta nos autos não se amolda às hipóteses de concessão 

liminar de despejo, previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, 

conquanto não seja possível o deferimento da medida com base na Lei do 

Inquilinato, nada obsta que a questão seja apreciada com fundamento no 

art. 273, do CPC. - Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar 

total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova 

inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da 

agravada, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). 

Negritei. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo 

que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso, verifico a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a 

relevância da fundamentação, eis que a parte autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15393015) afirmando que o réu está inadimplente 

com os aluguéis e encargos e mesmo notificado (ID 15393026 e outros), 

permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que a permanência da ré no imóvel pode gerar 

mais prejuízos a parte autora dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

22/01/2019, 09h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, 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). Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1032760-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RENATO DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Roberto Ferreira Fernandes ajuizou a presente Ação de Despejo c/c 

Cobrança e Pedido de tutela de urgência em desfavor da Luiz Renato da 

Silva Santos, ao argumento de que firmou Contrato de Locação residencial 

com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento dos aluguéis 

desde agosto de 2018, além do parcelamento de débitos anteriores 

reconhecido em instrumento de confissão de dívida, deixando o requerido, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 59, §1º, da 

Lei 8.245/91, para que seja determinada a desocupação do imóvel. É 

permitida a concessão da tutela de urgência nas Ações de Despejo, 

entretanto, devem estar presentes os pressupostos legais impostos pelo 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

propósito, colaciono caso semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - 

POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, 

DO CPC - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - 

RECURSO PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos 

autos não se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, 

previstas no art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não 

seja possível o deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada 

obsta que a questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. 

- Nos termos do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou 

parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca 

dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações da agravada, 

estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso dos autos, 

verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente 

a relevância da fundamentação, eis que a parte Autora colacionou o 

Contrato de Locação (Id. 15653527) e o instrumento de confissão de 

dívida (Id. 15653521) e mesmo notificado para regularizar o débito (Id. 

15653540), permanece inerte, caracterizando a mora. Por outro lado, é 

notória a urgência do pedido, vez que a permanência da réu no imóvel 

pode gerar mais prejuízos ao autor dos que até aqui causados, como por 

exemplo, aumentar o valor da dívida. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 95 de 424



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] Por 

outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao 

oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o 

proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao status quo ante, 

ao alugar ou alienar o bem a terceiro. Diante do exposto, com respaldo nos 

princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos 

jurisdicionais, de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido 

de liminar para determinar ao réu a desocupar voluntariamente o imóvel, no 

prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final 

deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

23/11/2018, 15h00min para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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 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, 03 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037651-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito 

e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Telma Oliveira Félix Pereira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e 

que havia movido ação perante o Juizado Especial Cível desta Capital em 

desfavor da mesma, onde discutia a cobrança de algumas faturas, e no 

curso da demanda foi surpreendida com a cobrança do valor de R$ 

839,22, referente a suposto consumo recuperado, requerendo a extensão 

da liminar. Narra que o pedido foi acolhido, mas na ocasião do julgamento 

de mérito a referida fatura foi afastada por não ter sido objeto da petição 

inicial e não ter sido oportunizado a requerida a manifestação sobre ela, 

razão pela qual se vale deste feito para discutir a cobrança. Requer a 

concessão da tutela de urgência para determinar a ré a suspender a 

fatura de R$ 839,22, com vencimento em 25/05/2016. 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 16214182 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 25/05/2016, cobrando o suposto consumo recuperado e 

encargos, totalizando o valor de R$ 839,22, ou seja, débito pretérito, 

situação que obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou 

a presente demanda para discutir a legalidade da dívida, ademais, com a 

revogação da liminar concedida no processo que tramitou perante o 

juizado especial (Id. 16214363), a exigibilidade da fatura retorna 

normalmente. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não 

efetuado o pagamento, a parte autora poderá sofrer com o corte no 

fornecimento de energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já 

que ela é essencial à manutenção da residência da parte autora. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado. Para maior clareza, recorro, 

mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 
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inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do 

pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz 

de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré 

a suspender a cobrança da fatura com vencimento em 25/05/2016, no 

valor de R$ 839,22, e se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, até julgamento da demanda. Designo o dia 11/02/2019, 

às 09h00min para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

da 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). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022856-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022856-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por EDIVAN DA SILVA em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi 

intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 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”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009976-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SABINO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009976-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO SABINO BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por ROMILDO SABINO BATISTA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

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”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 
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obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA INDEFERIDA - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL (ART. 257 C.C. 267, IV, DO CPC). Preclusa a discussão 

sobre o indeferimento da assistência judiciária, não pode a parte renová-la 

em grau de apelação. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de 

constituição do processo, devendo ele ser extinto caso o autor não efetue 

o seu recolhimento. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10704110065841001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/01/2014)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020569-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020569-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA, 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 20/02/2016, 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, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar a 

ausência do laudo do IML, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 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 20/02/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

SANDRA MARIA ROSA DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 29 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022658-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MANOEL DA GUIA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022658-36.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTAVIO MANOEL DA GUIA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. OTAVIO MANOEL DA GUIA 

DE MORAES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 23/08/2016, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta do interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, bem como o princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. No mérito alega a ausência do boletim de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação. Houve a realização 

de perícia médica 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 de 

pedido administrativo prévio, 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) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 
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petição inicial. 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. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) Dessa forma, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

23/08/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que OTAVIO 

MANOEL DA GUIA DE MORAES apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta por lesão de estrutura craniana, que cursa com surdez em 

orelha direita avaliada em 30%; 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 30% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão de 

estrutura craniana, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 30% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 30% desse valor, ou seja, R$ 

4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014461-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RAFFAELLA 

CRISTIANE DE SOUZA, 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 17/01/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 100 de 424



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 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 17/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RAFFAELLA CRISTIANE DE SOUZA 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 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 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, 

29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013782-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013782-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS SANTOS DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MARCOS SANTOS DE LIMA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 18/10/2017, 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 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse 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 atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 18/10/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARCOS SANTOS DE LIMA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 
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Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015297-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015297-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABRICIO SILVA DE FREITAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. FABRICIO SILVA 

DE FREITAS, 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 20/04/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença 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, honorários advocatícios e a inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse 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 20/04/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FABRICIO SILVA DE FREITAS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 
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indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016572-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MURTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016572-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO MURTINHO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. FRANCISCO 

MURTINHO RIBEIRO, 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 22/02/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 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, honorários advocatícios e a inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse 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 
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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 22/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FRANCISCO MURTINHO RIBEIRO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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, 29 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006558-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006558-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS FRANCISCO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARCOS 

FRANCISCO RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 11/02/2015, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento integral 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 
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apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo. No mérito alega a prejudicial de mérito: prescrição, 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 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 passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que a ré 

alega a prescrição, vez que o sinistro se deu em 11/02/2015 e a ação foi 

ajuizada em 15/03/2018, sendo que a contagem prescricional obedece ao 

artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 

(três) anos, tendo prescrito, portanto, em 11/02/2018. Entretanto, 

tratando-se de invalidez, a contagem do prazo prescricional somente se 

inicia quando o beneficiário do seguro tem ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER 

PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para 

fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não existem elementos que 

demonstrem que o Requerente teve a ciência inequívoca da sua 

incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não há que se falar em 

prescrição. 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 11/02/2015. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MARCOS FRANCISCO RODRIGUES apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 29 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032137-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL THIMMIG FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS FANTINI OAB - SP248899 (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com 

Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Rafael 

Thimmig Fernandez em face de ISPED – Instituto Sul Americano de 

Pesquisa e Desenvolvimento (Associação Educacional Latino Americana). 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a responsabilidade das partes, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017835-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito da petição (ID – 14940473) requerendo o que 

entender de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028473-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALVA GERALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

(...) DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/03/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente de grau médio no membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Ednalva Geralda da Silva em face dePorto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta no membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (29/03/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 
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pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013055-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FRANDOLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando que a intimação da requerida para o 

comparecimento na audiência de conciliação foi realizada em desacordo 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 03/12/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de Id nº 10587135. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147818 Nr: 30749-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DE FÁTIMA ROSA SURIS, CARLOS ROBERTO 

GOMES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls. 148/161), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958832 Nr: 4346-63.2015.811.0041

 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: REGIANE LEMES 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

4346-63.2015.811.0041, Protocolo 958832, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519843 Nr: 1959-18.1991.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTE ABRÃO DE OLIVEIRA, AUDENICE ALENCAR SILVA 

ABRÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ALENCAR 

SILVA ABRÃAO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1959-18.1991.811.0041, Protocolo 519843, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521303 Nr: 3468-47.1992.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDENICE ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTE ABRÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ALENCAR 

SILVA ABRÃAO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

3468-47.1992.811.0041, Protocolo 521303, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47 Nr: 933-72.1997.811.0041

 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: HFCdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLFCdN, KRFCdN, JMCdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 933-72.1997.811.0041, 

Protocolo 47, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção 

das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2166 Nr: 415-97.1988.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hellen Fátima Bianquin Onaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fischer Câmara do Nascimento

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Parada Cândido Viana - 

OAB:2520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 415-97.1988.811.0041, 

Protocolo 2166, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 528196 Nr: 3441-98.1991.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO FICHER CAMARA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN FATIMA BEANQUIN ONAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AMATRICE MARTINS 

VASCONCELOS, para devolução dos autos nº 3441-98.1991.811.0041, 

Protocolo 528196, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997512 Nr: 22411-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica Dietética Ltda

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

S/A - GRUPO ENERGISA

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

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls. 221/278), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998693 Nr: 22892-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls.144/181), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998593 Nr: 22848-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA SIFUENTES MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente(125/139), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1103776 Nr: 12032-72.2016.811.0041

 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: MARCELO MANOEL SILVA FRANCO ROCHA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

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

OAB:4.384-B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:16335 OAB/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - 

OAB:15999-B / MT, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16.543/MT, 

Fabio Henrique Prado Cruz - OAB:21.130/MT, GABRIEL DAVID 

MARTINS SANTANA - OAB:20.788/O/MT, JOÃO BONFIM BARROSO - 

OAB:12874/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, NAIANE CAVALCANTE 

BATISTA - OAB:22937/O, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente 

(fls. 168/206), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998981 Nr: 23024-29.2015.811.0041

 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: LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA, ÉDIO 

LOTUFO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

C. MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente 

(fls. 137/140), ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000887 Nr: 23847-03.2015.811.0041

 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: MARIA GISELE DE ALMEIDA, CRESCÊNCIO CORNELIO 

DE ARRUDA, ANDREIA DE ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELIN FERREIRA DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 17039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido 

(fls. 219/256), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976671 Nr: 12492-93.2015.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEMAT INCORPORACÕES E 

CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerido(fls. 230/240), ora apelante, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005767 Nr: 25797-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, RICARDO 

PADILLA DE BORBON NEVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATMOS DIST. DE ACES MUSICAIS E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002916 Nr: 24660-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTON BARBOSA DA SILVA, PERLA 

JEANE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

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

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967914 Nr: 8237-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES DIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DOS ANJOS PELICANO EMBOAVA, 

JULIANA PELICANO EMBOAVA, JOÃO PAULO EMBOAVA DA COSTA, 

GABRIELA PELICANO EMBOAVA

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

FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente 

(fls.336/354) , ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981987 Nr: 14962-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047408 Nr: 45114-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE DO SOL COMERCIO DE FRUTAS LTDA, 

RONALDO CORNACHIONE

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, MARCIO LUIZ APPOLARI, JOSE CARLOS 

PEREIRA, ELIENE PEREIRA MORAIS ME, ROSELI APARECIDA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:178798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110070 Nr: 14687-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AÇOFER 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA COSTA & CIA LTDA APP

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007716 Nr: 26673-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA COELHO MARTINS, LUIZ 

ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087175 Nr: 4816-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, 

MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARLOS CORREIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004183-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KLEBER QUINTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnar a Contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1133591 Nr: 24442-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENER PINTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A, 

CREFISA S/A- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO 

DAYCOVAL S. A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, DENNER BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32.909, LEILA 

MEJDALANI PEREIRA - OAB:128457/SP

 Vistos...

Ante a interposição do recurso de apelação as fls. 384/388v, com 

contrarrazões da Crefisa as fls. 390/399, do Banco Daycoval as fls. 

400/402v, do Banco Santander as fls. 404/407 e do Banco Itaú as fls. 

408/425, em face de a sentença que julgou improcedentes os pedidos do 

autor e extinta a reconvenção, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens e 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 854806 Nr: 57326-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar pagamento de custas e taxas judiciárias referente a Carta 

Precatória de fls. 100, bem como apresentar a procuração dos advogados 

Dr. José Lídio Alves dos Santos, OAB/MT 20853-A, e Dra. Roberta beatriz 

do Nascimento, OAB/MT - 020732-A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72459 Nr: 201-77.1986.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER NOROESTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELVAN AGRICULTURA LTDA, ANTONIO 

CONSELVAN NETO, MÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXEY GASTÃO 

CONSELVAN - OAB: 22.350/PR, EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar a 

distribuição a Carta Precatória de fls. 580, devidamente retirada dos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “ (...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando a distribuição da Carta Precatória de fls.580 

devidamente retirada dos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 914213 Nr: 39641-98.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UHZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA 

REFRIGERAÇÃO LTDA ME, SANDRA UHDRE ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos UHZE Ind. Com. de 

Produtos para Refrigeração em face de a sentença de fls.93/98, que 

julgou parcialmente procedente a ação, aduzindo que nesta há omissão, 

visto que houve requerimento de aplicação do CDC, com consequente 

inversão do ônus da prova, sobre o que não houve clareza quanto a sua 

aplicação, existe ainda, omissão quanto a prova pericial e apresentação 

de extratos bancários, imprescindíveis para o deslinde da ação.

O Banco em suas contrarrazões, visto que pretende a revisão do julgado, 

o que não é permitido, protestando pela sua rejeição.

É o relatório necessário.

Como disposto na sentença, a aplicação do CDC é inconteste, porém, foi 

firmado que não é possível o reconhecimento de ofício de nulidades de 

todas as cláusulas, sem a correspondente causa de pedir ou qual o 

excesso cometido, portanto, evidente que a questão foi regularmente 

apreciada.

No que tange aos extratos bancários estes foram requeridos para 

comprovação de pagamento, no entanto, este é ato da devedora, não 

podendo ser o Banco compelido a fazer prova de questão atinente ao 

devedor, bem como, trata-se de empresa, cuja afirmação de não ter 

acesso aos extratos, não saiu da seara da ilação, sequer demonstrando 

pedido extrajudicial nesse sentido a parta adversa.

 Tem-se ainda que sua pretensão revisional foi apreciada e julgada 
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parcialmente procedente, cuja prova pericial, diante do pleito exordial, não 

teria o condão de mudar o decisum, visto que o contrato se encontra 

adequado com a jurisprudência e lei, sendo apenas mantida a comissão de 

permanência na inadimplência.

Por fim, não havendo, omissão, obscuridade, contradição e ou erro 

material, mas sim rediscussão da matéria, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 111018 Nr: 1245-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSIQUIA, RODOSCAN 

COM. E IND. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR ELPÍDIO 

PACHECO - OAB:2253/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Odair Aparecido Busiquia, OAB/MT 11564/A, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a devolução dos autos código 111018, numeração única 

1245-38.2003.811.0041, bem como, no mesmo prazo, informar o motivo de 

exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de aplicação do 

disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, comunicação 

à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152010 Nr: 6230-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA 

BIANCARDINI DO PRADO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, DILMA DE 

FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação das Partes Requerida para contrarrazoar às fls. 178/180 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93394 Nr: 4843-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO, 

ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MÁRCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 Intimação dos réus para, no prazo de 05 (cinco) dias, contrarrazoarem os 

Embargos de Declaração de fls. 495/496.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 729377 Nr: 25376-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR VERA

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

MERCANTIL, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, PAULO VICTOR ARAUJO DE AMORIM - OAB:9428, 

WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

retirar a certidão de crédito expedida nos autos, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805731 Nr: 12199-94.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALVES - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Banco Bradesco S/A 

em face de a sentença de fls.67/71 que julgou os Embargos do Devedor 

parcialmente procedente, aduzindo que a modificação do contrato não 

levou em consideração o risco da operação, sem garantia da Instituição 

Financeira, não se constituindo as informação do Banco Central como 

parâmetro rígido.

A Embargante em sua manifestação foi pelo reconhecimento do caráter 

protelatório, mantendo a sentença inalterada.

É o relatório necessário.

Inicialmente, devo salientar que não consta no contrato nenhuma 

informação de que a taxa de juros seria diversa da média de mercado em 

razão do risco da operação de forma a dar conhecimento desse fato ao 

consumidor, não saindo tal argumento da mera ilação.

Ademais, os contratos sem garantia é ato interno da Instituição não 

cabendo ao judiciário vincular-se a motivos não claros, inclusive a parte 

contratante.

Diante desses fatos e principalmente a inexistência de omissão, 

obscuridade, contradição e/ou erro material e a evidente finalidade de 

rediscutir a matéria, agora sobre outro viés, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756165 Nr: 8248-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES ME, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 Vistos etc.

No que concerne ao ofício para a Justiça do Trabalho tenho que a parte 

não demonstrou impedimento de cumprir o ato por meio de seu procurador, 

portanto, indefiro.

No que tange ao Bacenjud, aguarde-se o trânsito em julgado dos 

Embargos do Devedor.

Certificado, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812075 Nr: 18568-07.2013.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 114 dando o devido prosseguimento ao feito, 

outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “Serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1006024-28.2017.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

REQUERIDO(A,S): RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA.

CITANDO(A,S): RHAYRA MIRELLA NETO DA SILVA, CPF: 031.311.021-28.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 73.728,39

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 73.728,39. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT,23 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1011255-02.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO

EXECUTADO: J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS -

ME E JAILTON CORREA DE SOUZA

CITANDO: J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS -

ME, CNPJ: 06.983.705/0001-52 E JAILTON CORREA DE SOUZA, CPF: 

513.253.811-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 117.312,42

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 24 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1016205-25.2016.8.11.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: EVAN CORRÊA DA COSTA

EXECUTADO: ELVIS ANTONIO KLAUK,

 CITANDO: ELVIS ANTONIO KLAUK, CPF 162.208.891-34

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/09/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 70.321,26

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas 

+ honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Eu, digitei. 

Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1020895-63.2017.8.11.0041 (PJE)

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA

REQUERENTE(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS

REQUERIDO(A,S): ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA

CITANDO(A,S): ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA, CPF: 

042.111.859-85

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/07/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 49.414,01

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 49.414,01. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.
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ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos 

autos, pelo prazo de vinte dias, constando as advertências do 

procedimento e da nomeação de Curador Especial em caso de revelia. 

Cumpra-se.

Cuiabá - MT,29 de outubro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010003-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (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: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038544-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (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: 1020009-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032208-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR SANTOS RODRIGUES (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: 1022472-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALECXANDE ARAUJO 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010539-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SAMPAIO DE SOUZA (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: 1018452-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (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: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.As pesquisas pretendidas já foram realizadas nos 

autos.Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035817-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc.Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032531-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (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: 1011001-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (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: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033162-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Mantenho determinação dos autos, cumpra-se como ali 

consignado.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014492-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Intime-se o autor para apresentar baixa do contrato em 

questão no prazo legal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil 

reais).Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, diga a 

parte requerida e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (RÉU)

 

Vistos, etc. Adite-se o mandado no endereço declinado pelo autor para 

regular cumprimento. Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia 

de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (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: 1031234-81.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 115 de 424



Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PORFIRIO CONESA (EXECUTADO)

JOSE FURLANETE CONESA (EXECUTADO)

RODAO VEICULOS LTDA (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: 1014014-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032307-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMAZ APARECIDO ALVES NUNES (EXECUTADO)

T A ALVES NUNES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035331-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELESON DE MORAES SERRADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito, 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, 

29.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028280-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEI ARAGAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032982-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARRIQUELLO (EMBARGANTE)

BARRIQUELLO & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc, Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em 

julgado, juntando-as ao processo ditado na inicial, certificando-se. 

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004141-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (RÉU)

RODRIGO TREVISAN (RÉU)

ADMIR DE BARROS VIEGAS (RÉU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (RÉU)

CELIA FUJIMURA VIEGAS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (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: 1023238-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032968-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA NUNES RONDON (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029759-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FIEL ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020588-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (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: 1010110-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ANDRADE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON RODRIGUES ANDRADE (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: 1034722-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA LOBO PEREIRA LEITE (RÉU)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (RÉU)

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (RÉU)

MARIA APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA (RÉU)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011734-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

ADRIANO GOMES DE ARRUDA (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014370-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (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: 1010872-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PONA & OLIVEIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028308-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

petição de id. 16128076, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019962-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA TIOKO KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1004110-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

JULIANA FALCI MENDES OAB - SP223768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

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 determinação prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. No caso foi determinada a restituição do bem à 

parte requerida, portanto, expeça-se mandado. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 23165 Nr: 6264-64.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES, ANTÔNIO 

FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, e caso 

pretenda penhora on line deverá abater no cálculo o valor atualizado da 

avaliação do bem penhorado, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746163 Nr: 43355-71.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSG - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA 

LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS GATTAS 

PESSOA JUNIOR, para devolução dos autos nº 43355-71.2011.811.0041, 

Protocolo 746163, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, Robison Henrique Perego - OAB:18.498-O

 Vistos, etc.

Em face da anuência tácita e expressa das partes, Homologo a 

desistência da ação, para surtir seus efeitos legais.

Razão pela qual, nada mais havendo que as partes reclamarem. 

Arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 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:

 Vistros, etc.

Intime-se o autor para cumprir o mandado expedido no prazo de cinco 

dias.

Havendo cumprimento, diga o autor e conclusos para análise aos demais 

pedidos de fl.99.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079906 Nr: 1468-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO VICTOR GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte executada nos 

prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 723279 Nr: 18864-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

DOS DEP. DE POLICIA FEDERAL POLICIA ROD. FEDERAL E DEMAIS 

SERIDORES PUBLICOS FEDERAISDE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO SILVA ARRUDA, EDMUNDO 

CASTELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCO DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Dr. Ede Marcos Deniz, OAB/MT n° 6.808: 

Deverá, no prazo de Lei, regularizar a representação processual em 

relação à parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá o réu indicar conta bancária para 

expedição de alvará, no prazo legal.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029041-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022420-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (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, 29.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028348-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037628-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029704-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DE LIZ BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

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, 29.10.18

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1031807-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA PEREIRA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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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, 29.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031195-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANET COMERCIO DE RACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019122-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMAR DE MORAES VARELLA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036081-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CASTILHOS PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.10.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032280-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDERSON CAVALCANTE DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 
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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, 29.10.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022526-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO E 5 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011350-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL LUIZ CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022462-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINA RAMOS DA FONSECA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013011-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010202-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE NUNES BELUFI (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011554-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (AUTOR(A))

SILVERIO MAEHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025625-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025625-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EDNA MARIA DA 

SILVA ARAUJO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. EDNA MARIA DA SILVA 

ARAUJO, devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a 

presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, em face de BANCO PAN S/A, instituição financeira de 

direito privado, igualmente qualificada e representada, pretendendo o que 

segue. Narra a Autora que o Banco Requerido vem efetuando 02 (dois) 

descontos mensalmente indevidos em sua folha de pagamento, um desde 

de Julho/2013 e outro desde de Janeiro/2015, que somados atingem o 

valor de R$ 19.531,62 (dezenove mil quinhentos e trinta e um reais e 

sessenta e dois centavos). Narra ainda, que não contratou ao aludidos 

serviços de cartão de crédito junto ao Requerido, razões pelas quais 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos 

em folha. Diante do que expôs, pugnou pela gratuidade da justiça, a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos materiais e 

morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes à espécie. Em decisão interlocutória (ID. 

9526309), foi concedida a benesse da gratuidade da justiça, após, 

indeferida a tutela de urgência pleiteada, em seguida, ordenada a citação 

para defesa no prazo legal. Devidamente citado o Requerido, ofertou 

contestação (ID. 11141660), com documentos, arguindo preliminar de 

prescrição, e em linhas gerais, arguiu a validade do contrato firmado entre 

as partes e a ausência de abusividade e onerosidade, devendo 

prevalecer à vontade das partes, inexistência de danos materiais e morais 

indenizáveis e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu a ordem (ID. 11746250), 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Preliminar de 

Prescrição O Banco Requerido arguiu a prescrição da pretensão da 

Autora que busca discutir restituição de valores cobrados em pretensa 

violação de seus direitos em contratos supostamente não firmados. Ao 

qual aduz que os descontos reclamados se referem a dois cartões de 

crédito consignado, tendo sido um celebrado em 25/01/2006, junto ao 

Banco Cruzeiro do Sul, que, após a sua liquidação extrajudicial, foi 

migrado para o Banco PAN, em julho/2013, assim como o segundo cartão, 
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esse foi celebrado diretamente junto ao Banco PAN, no ano de 2015, 

porém, não faz qualquer prova de que o contrato aqui discutido realmente 

teve seu início no ano de 2006. Em análise dos autos, observo que a 

narrativa da exordial (ID. 9511702), discorre que os descontos realizados 

em folha de pagamento ocorrem desde julho/2013, bem como a presente 

demanda foi interposta em 21/08/2017, corroborado pela ficha financeira 

de descontos em folha da Autora (ID. 9512058, ID. 9511999, ID. 9511969 e 

ID. 9511934) acarreadas aos autos, tendo como marco inicial dos 

descontos o ano de 2013, sendo assim, tenho que não merece acolhida 

esta faceta defensiva, em razão da prescrição acerca da matéria ser 

quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Este é o 

entendimento: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO, 

INOCORRÊNCIA. CDC. APLICAÇÃO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser 

considerado a data do vencimento da última parcela; bem assim, que o 

prazo para a instituição financeira cobrar seu direito face ao contrato de 

fornecimento de cartão de crédito é quinquenal, aplicando-se o disposto 

no artigo 206, § 5º, I do Código Civil. Precedentes do c. STJ. (...) 6. 

Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação desprovida. (TRF-3 - APELAÇÃO 

CÍVEL: AC 00010899120084036100 SP - Orgão Julgador: Quinta Turma - 

Julg.: 20/09/2017 - Publicação: 28/09/2017). APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA DÉBITO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - I - À luz da regra de transição 

prevista no novo código civil (art. 2028), verifica-se que o prazo 

prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206º, § 5º, inciso I, do CC 

(cinco anos), prazo esse que teve início tão somente em 11.01.03, 

findando-se em 11.01.08, ou seja, um dia depois da data do ajuizamento 

da ação; (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação: APL 

01246944520088260007 SP - Orgão Julgador: 20ª Câmara de Direito 

Privado - Julgamento: 12/05/2014 - Publicação: 21/05/2014). APELAÇÃO. 

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DE REFINANCIAMENTO E DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM 

O AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL. PRECEDENTES. Não há falar 

em prescrição de parte do crédito, uma vez não transcorrido o prazo 

prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5º, inc. I, do 

Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado da demanda revisional 

que reconheceu o direito à cobrança. Caso em que o ajuizamento de 

demanda revisional precedente interrompe a fluência do prazo 

prescricional da pretensão de cobrança da dívida daquela proveniente. 

Exegese dos artigos 202, VI e parágrafo único, e 206, ambos do CCB. 

Precedentes jurisprudenciais. Decisão recorrida mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052937588, Décima Sexta Câmara 

Cível, TJ/RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016, 

Publicação: 15/04/2016). Negritei Inacolho a preliminar suscitada. Em face 

da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Da Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Pois bem. Analisando ainda os autos, 

observo que houve a adesão ao cartão de crédito consignado com a 

devida anuência da Autora (ID. 11385802 - fls. 01/08), bem como, houve 

pagamento somente do valor mínimo das faturas através de desconto em 

folha de pagamento, conforme descrito ficha financeira acarreada aos 

autos pela Autora (ID. 9512058, ID. 9511999, ID. 9511969 e ID. 9511934). 

Nesta trilha, há de se ressaltar que a Autora sempre teve a opção de 

pagamento entre o total da fatura ou pagamento mínimo, mas segundo 

consta dos autos efetuara diversos descontos em folha em valor inferior 

ao total das faturas de cartão de crédito, dando azo ao 

superendividamento. No caso em análise, a armadilha desse tipo de 

operação em cartão de crédito reside, dentre outras mais ocultas, na 

possibilidade aparentemente gloriosa de o devedor efetuar apenas o 

pagamento parcial do valor mensal devido. Sendo assim, o valor 

remanescente se soma à parcela do mês seguinte, e, sobre esse 

montante maior, incidem os encargos financeiros, fazendo com que, 

mantido o mesmo procedimento em cada mês, a dívida evolua em 

progressão praticamente geométrica, e em pouco tempo, o processo já 

carcomeu a renda mensal do infeliz Devedor. No caso, cabia a Autora 

comprovação de que não pactuou qualquer contrato de adesão a cartão 

de crédito como relata na exordial, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 

373, I, do CPC, porém, em análise dos autos (ID. 13385802 - fls. 01/08), 

restou demonstrado pela Requerido que a Autora aderiu ao contrato de 

cartão de crédito. “(...) Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina 

a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer 

sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da 

prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da 

prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos”. 

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante – 10ª 

edição – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.p. 608/609). 

Negritamos e sublinhamos para destaque. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DESCONTOS EM VENCIMENTO. 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO, EM OBSERVÂNCIA DA MARGEM 

CONSIGNÁVEL, CABENDO AO AUTOR O PAGAMENTO DO SALDO 

RESTANTE. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa 

previsão contratual, o banco apelado está autorizado a deduzir, quando 

do recebimento do vencimento do apelado, a quantia correspondente ao 

pagamento mínimo da fatura, cabendo a este o pagamento voluntário do 

restante da fatura, na data do vencimento. 2. Toda a prova documental 

apresentada nos autos indica que o autor contratou o empréstimo, que ora 

impugna, pois permitiu pacificamente os diversos descontos em sua conta 

corrente, desde o ano 2011, só vindo a se insurgir contra os mesmos em 

novembro de 2014, com a propositura da presente demanda. 3. Recurso 

improvido. (TJ-PE - Apelação: APL 3880273 PE, Relator Waldemir Tavares 

de Albuquerque Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, 

Julgamento: 16/07/2015, Publicação: 14/08/2015). REVISIONAL Cartão de 

crédito Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Juros Ausência de 

limitação legal Imputação ao pagamento Anatocismo inexistente Pagamento 

mínimo de fatura Refinanciamento do saldo. I A relação estabelecida entre 

as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o contrato 

firmado, de adesão. II - As empresas administradoras de cartão de crédito 

são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios cobrados 

não sofrem as limitações da Lei de Usura. O artigo 192, § 3º, da CF, 

quando em vigor não era autoaplicável (Súmula 648 do STF). A questão 

está superada após a edição da Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 

nº 382 do STJ. III - Os juros cobrados mensalmente sobre o saldo 

financiado da fatura de cartão de crédito implicam em novo débito, 

descaracterizando capitalização. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: 

APL 00182847720118260032 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Julgamento: 21/02/2013, Publicação: 22/02/2013). CONTRATO - Cartão de 

crédito Submissão ao Código de Defesa do Consumidor Juros cobrados 

mensalmente sobre o saldo financiado da fatura Anatocismo Inexistência - 

Novo débito Imputação dos vencidos - Ausência de capitalização Artigo 

192, § 3º, da CF Regra não autoaplicável, quando em vigor (Súmula 648 do 

S.T.F.) Apelação desprovida. (TJ-SP - Apelação: APL 

91413963120088260000 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgamento 

09/05/2013, Publicação 09/05/2013). Repetição do Indébito em Dobro No 

que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado a maior, é 

preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os valores 

cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da 

dívida e restituídos ao requerente, seja através de compensação com 

eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já 

tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme 

prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, 

o que não se dá quando o desconto em folha é feita com base do 

pactuado no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de valores 

eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 

Sem razão a Autora quando pretende ver incidir a repetição do indébito em 

dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá 

ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má fé 

da instituição financeira não foi comprovada. Pela exposição acima, 
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verifica-se que os descontos efetuados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste emocional em que 

supostamente a Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral 

indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não 

restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão da indenização 

moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos 

personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um 

bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste amparo jurídico, 

acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de 

prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação 

ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Então, pelas razões declinadas, 

conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou 

perante a inexistência de prejuízo à imagem da Autora. Ademais, meros 

dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não 

devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um 

prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O 

constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais 

não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é 

a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, 

pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude 

espiritual que autoriza a indenização em referência. “A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma 

uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não 

se revela, por si só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente...” (STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 

2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015). 

Friso que, embora não se menospreze os aborrecimentos suportados pela 

Autora, do mesmo não se recolhe prima facie lesão a direito da 

personalidade, como a sua honra ou intimidade, de modo a não configurar 

a lesão extrapatrimonial pretendida e, em consequência, ensejar a 

obrigação secundária e substitutiva, de reparação pecuniária. É que, não 

resultando in re ipsa, a lesão extrapatrimonial de que se queixa a Autora 

até porque não viola direito inerente à personalidade, como a dignidade ou 

honra objetiva ou subjetiva, a essa cumpria a prova de outros 

desdobramentos do fato, em ordem a que se pudesse reconhecer extra 

ordinem, nos dissabores da aquisição de cota consorcial realizada. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em danos morais 

e materiais indenizáveis. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais 

da Autora, pois permitiu pacificamente os diversos descontos mínimos de 

fatura de cartão de crédito em seus vencimentos, reputando regulares e 

razoáveis os pagamentos contratuais impugnados. CONDENO a Autora 

EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025625-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): EDNA MARIA DA 

SILVA ARAUJO RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. EDNA MARIA DA SILVA 

ARAUJO, devidamente qualificada e representada na inicial, ajuizou a 

presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, em face de BANCO PAN S/A, instituição financeira de 

direito privado, igualmente qualificada e representada, pretendendo o que 

segue. Narra a Autora que o Banco Requerido vem efetuando 02 (dois) 

descontos mensalmente indevidos em sua folha de pagamento, um desde 

de Julho/2013 e outro desde de Janeiro/2015, que somados atingem o 

valor de R$ 19.531,62 (dezenove mil quinhentos e trinta e um reais e 

sessenta e dois centavos). Narra ainda, que não contratou ao aludidos 

serviços de cartão de crédito junto ao Requerido, razões pelas quais 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos 

em folha. Diante do que expôs, pugnou pela gratuidade da justiça, a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento de danos materiais e 

morais, custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes à espécie. Em decisão interlocutória (ID. 

9526309), foi concedida a benesse da gratuidade da justiça, após, 

indeferida a tutela de urgência pleiteada, em seguida, ordenada a citação 

para defesa no prazo legal. Devidamente citado o Requerido, ofertou 

contestação (ID. 11141660), com documentos, arguindo preliminar de 

prescrição, e em linhas gerais, arguiu a validade do contrato firmado entre 

as partes e a ausência de abusividade e onerosidade, devendo 

prevalecer à vontade das partes, inexistência de danos materiais e morais 

indenizáveis e, assim, rogou pela improcedência do pleito inicial. Instada a 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu a ordem (ID. 11746250), 

combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os 

pedidos descritos na exordial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de 

forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do 

CPC. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Preliminar de 

Prescrição O Banco Requerido arguiu a prescrição da pretensão da 

Autora que busca discutir restituição de valores cobrados em pretensa 

violação de seus direitos em contratos supostamente não firmados. Ao 
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qual aduz que os descontos reclamados se referem a dois cartões de 

crédito consignado, tendo sido um celebrado em 25/01/2006, junto ao 

Banco Cruzeiro do Sul, que, após a sua liquidação extrajudicial, foi 

migrado para o Banco PAN, em julho/2013, assim como o segundo cartão, 

esse foi celebrado diretamente junto ao Banco PAN, no ano de 2015, 

porém, não faz qualquer prova de que o contrato aqui discutido realmente 

teve seu início no ano de 2006. Em análise dos autos, observo que a 

narrativa da exordial (ID. 9511702), discorre que os descontos realizados 

em folha de pagamento ocorrem desde julho/2013, bem como a presente 

demanda foi interposta em 21/08/2017, corroborado pela ficha financeira 

de descontos em folha da Autora (ID. 9512058, ID. 9511999, ID. 9511969 e 

ID. 9511934) acarreadas aos autos, tendo como marco inicial dos 

descontos o ano de 2013, sendo assim, tenho que não merece acolhida 

esta faceta defensiva, em razão da prescrição acerca da matéria ser 

quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Este é o 

entendimento: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO, 

INOCORRÊNCIA. CDC. APLICAÇÃO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser 

considerado a data do vencimento da última parcela; bem assim, que o 

prazo para a instituição financeira cobrar seu direito face ao contrato de 

fornecimento de cartão de crédito é quinquenal, aplicando-se o disposto 

no artigo 206, § 5º, I do Código Civil. Precedentes do c. STJ. (...) 6. 

Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação desprovida. (TRF-3 - APELAÇÃO 

CÍVEL: AC 00010899120084036100 SP - Orgão Julgador: Quinta Turma - 

Julg.: 20/09/2017 - Publicação: 28/09/2017). APELAÇÃO - AÇÃO 

MONITÓRIA DÉBITO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA - I - À luz da regra de transição 

prevista no novo código civil (art. 2028), verifica-se que o prazo 

prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206º, § 5º, inciso I, do CC 

(cinco anos), prazo esse que teve início tão somente em 11.01.03, 

findando-se em 11.01.08, ou seja, um dia depois da data do ajuizamento 

da ação; (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação: APL 

01246944520088260007 SP - Orgão Julgador: 20ª Câmara de Direito 

Privado - Julgamento: 12/05/2014 - Publicação: 21/05/2014). APELAÇÃO. 

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DE REFINANCIAMENTO E DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM 

O AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL. PRECEDENTES. Não há falar 

em prescrição de parte do crédito, uma vez não transcorrido o prazo 

prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5º, inc. I, do 

Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado da demanda revisional 

que reconheceu o direito à cobrança. Caso em que o ajuizamento de 

demanda revisional precedente interrompe a fluência do prazo 

prescricional da pretensão de cobrança da dívida daquela proveniente. 

Exegese dos artigos 202, VI e parágrafo único, e 206, ambos do CCB. 

Precedentes jurisprudenciais. Decisão recorrida mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052937588, Décima Sexta Câmara 

Cível, TJ/RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 14/04/2016, 

Publicação: 15/04/2016). Negritei Inacolho a preliminar suscitada. Em face 

da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste 

processo, passo a análise do mérito da contenda. Da Aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise 

dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a 

necessidade de prova pericial. Pois bem. Analisando ainda os autos, 

observo que houve a adesão ao cartão de crédito consignado com a 

devida anuência da Autora (ID. 11385802 - fls. 01/08), bem como, houve 

pagamento somente do valor mínimo das faturas através de desconto em 

folha de pagamento, conforme descrito ficha financeira acarreada aos 

autos pela Autora (ID. 9512058, ID. 9511999, ID. 9511969 e ID. 9511934). 

Nesta trilha, há de se ressaltar que a Autora sempre teve a opção de 

pagamento entre o total da fatura ou pagamento mínimo, mas segundo 

consta dos autos efetuara diversos descontos em folha em valor inferior 

ao total das faturas de cartão de crédito, dando azo ao 

superendividamento. No caso em análise, a armadilha desse tipo de 

operação em cartão de crédito reside, dentre outras mais ocultas, na 

possibilidade aparentemente gloriosa de o devedor efetuar apenas o 

pagamento parcial do valor mensal devido. Sendo assim, o valor 

remanescente se soma à parcela do mês seguinte, e, sobre esse 

montante maior, incidem os encargos financeiros, fazendo com que, 

mantido o mesmo procedimento em cada mês, a dívida evolua em 

progressão praticamente geométrica, e em pouco tempo, o processo já 

carcomeu a renda mensal do infeliz Devedor. No caso, cabia a Autora 

comprovação de que não pactuou qualquer contrato de adesão a cartão 

de crédito como relata na exordial, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 

373, I, do CPC, porém, em análise dos autos (ID. 13385802 - fls. 01/08), 

restou demonstrado pela Requerido que a Autora aderiu ao contrato de 

cartão de crédito. “(...) Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina 

a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer 

sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da 

prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da 

prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos”. 

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante – 10ª 

edição – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.p. 608/609). 

Negritamos e sublinhamos para destaque. A propósito: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DESCONTOS EM VENCIMENTO. 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO, EM OBSERVÂNCIA DA MARGEM 

CONSIGNÁVEL, CABENDO AO AUTOR O PAGAMENTO DO SALDO 

RESTANTE. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa 

previsão contratual, o banco apelado está autorizado a deduzir, quando 

do recebimento do vencimento do apelado, a quantia correspondente ao 

pagamento mínimo da fatura, cabendo a este o pagamento voluntário do 

restante da fatura, na data do vencimento. 2. Toda a prova documental 

apresentada nos autos indica que o autor contratou o empréstimo, que ora 

impugna, pois permitiu pacificamente os diversos descontos em sua conta 

corrente, desde o ano 2011, só vindo a se insurgir contra os mesmos em 

novembro de 2014, com a propositura da presente demanda. 3. Recurso 

improvido. (TJ-PE - Apelação: APL 3880273 PE, Relator Waldemir Tavares 

de Albuquerque Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, 

Julgamento: 16/07/2015, Publicação: 14/08/2015). REVISIONAL Cartão de 

crédito Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Juros Ausência de 

limitação legal Imputação ao pagamento Anatocismo inexistente Pagamento 

mínimo de fatura Refinanciamento do saldo. I A relação estabelecida entre 

as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o contrato 

firmado, de adesão. II - As empresas administradoras de cartão de crédito 

são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios cobrados 

não sofrem as limitações da Lei de Usura. O artigo 192, § 3º, da CF, 

quando em vigor não era autoaplicável (Súmula 648 do STF). A questão 

está superada após a edição da Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 

nº 382 do STJ. III - Os juros cobrados mensalmente sobre o saldo 

financiado da fatura de cartão de crédito implicam em novo débito, 

descaracterizando capitalização. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação: 

APL 00182847720118260032 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Julgamento: 21/02/2013, Publicação: 22/02/2013). CONTRATO - Cartão de 

crédito Submissão ao Código de Defesa do Consumidor Juros cobrados 

mensalmente sobre o saldo financiado da fatura Anatocismo Inexistência - 

Novo débito Imputação dos vencidos - Ausência de capitalização Artigo 

192, § 3º, da CF Regra não autoaplicável, quando em vigor (Súmula 648 do 

S.T.F.) Apelação desprovida. (TJ-SP - Apelação: APL 

91413963120088260000 SP, 22ª Câmara de Direito Privado, Julgamento 

09/05/2013, Publicação 09/05/2013). Repetição do Indébito em Dobro No 

que se refere ao pedido de devolução em dobro do cobrado a maior, é 

preciso dizer que, quando constatada a cobrança abusiva, os valores 

cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados do montante da 

dívida e restituídos ao requerente, seja através de compensação com 

eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já 

tenha sido integralmente liquidado o contrato, mas não em dobro, conforme 

prevê o art. 42, § único, do CDC, salvo se comprovada a má-fé do credor, 

o que não se dá quando o desconto em folha é feita com base do 

pactuado no contrato. Nesse contexto: "A devolução em dobro de valores 

eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à 

comprovação da má fé por parte do credor" (Apelação Cível nº 

1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011). 
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Sem razão a Autora quando pretende ver incidir a repetição do indébito em 

dobro, isto porque eventual valor a ser restituído ao consumidor deverá 

ocorrer na forma simples, o que não ocorreu nos autos, visto que a má fé 

da instituição financeira não foi comprovada. Pela exposição acima, 

verifica-se que os descontos efetuados foram em conformidade com o 

pactuado entre as partes, não sendo evidenciada qualquer irregularidade. 

Quanto ao dano moral por constrangimento e desgaste emocional em que 

supostamente a Requerente suportou e que em tese geraria o dano moral 

indenizável, não vislumbro acolhimento, pois ao meu entendimento, não 

restou configurado a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da 

honra e da imagem da Autora, requisitos para concessão da indenização 

moral. Sem dúvida, entre as várias categorias de bens, a dos 

personalíssimos é fundamental, lembrando-se que a honra vem sendo um 

bem jurídico de maior apreciação da personalidade humana, porque 

representa o seu campo moral e social, ou seja, além do respeito à 

integridade física da pessoa, deve haver respeito a sua integridade moral. 

Wilson Melo da Silva conceitua o dano moral como sendo as: "Lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico" (in O Dano Moral e sua Reparação, 3ª ed., 

Rio de Janeiro, Editora Forense, 1983). Diante deste amparo jurídico, 

acerca da indenização por danos morais, necessária a existência de 

prática de ato ilícito e para tanto imprescindível a demonstração de ação 

ou omissão do agente, existência de dano e nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Então, pelas razões declinadas, 

conclui-se que apesar do perigo de lesão, o dano moral não se efetivou 

perante a inexistência de prejuízo à imagem da Autora. Ademais, meros 

dissabores rotineiros, que podem gerar desconforto ou decepção, não 

devem ser tidos como fatos geradores de dano moral, que pressupõe um 

prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. A respeito: "Só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98). Nesse sentido: 

"Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão 

fora da órbita do dano moral". Precedentes (REsp n. 689213/RJ, rel. Jorge 

Scartezzini , DJ de 11-12-2006, p. 364). "Os danos morais surgem em 

decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte 

sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no 

caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à 

indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". 

(REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255). O 

constrangimento ou a dor que justificam a indenização dos danos morais 

não precisam ser provados, o que precisa ser demonstrado cabalmente é 

a ocorrência do fato e a eficácia deste para causar abalo de ordem moral, 

pois não se deve confundir aborrecimento ou irritação com a inquietude 

espiritual que autoriza a indenização em referência. “A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de 

irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira 

relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência tem afirmado, de forma 

uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não 

se revela, por si só, bastante para gerar dano moral”. “...quando a 

situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, 

vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em 

dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente...” (STJ - AgRg no AREsp: 123011 SP 

2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015). 

Friso que, embora não se menospreze os aborrecimentos suportados pela 

Autora, do mesmo não se recolhe prima facie lesão a direito da 

personalidade, como a sua honra ou intimidade, de modo a não configurar 

a lesão extrapatrimonial pretendida e, em consequência, ensejar a 

obrigação secundária e substitutiva, de reparação pecuniária. É que, não 

resultando in re ipsa, a lesão extrapatrimonial de que se queixa a Autora 

até porque não viola direito inerente à personalidade, como a dignidade ou 

honra objetiva ou subjetiva, a essa cumpria a prova de outros 

desdobramentos do fato, em ordem a que se pudesse reconhecer extra 

ordinem, nos dissabores da aquisição de cota consorcial realizada. Neste 

compasso, e pelas razões declinadas, não há que falar em danos morais 

e materiais indenizáveis. Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC, para rejeitar a tese de abusividade postas nas pretensões iniciais 

da Autora, pois permitiu pacificamente os diversos descontos mínimos de 

fatura de cartão de crédito em seus vencimentos, reputando regulares e 

razoáveis os pagamentos contratuais impugnados. CONDENO a Autora 

EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, ficando, 

pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004539-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, proposta por 

KIRTON BANK S/A – BANCO MULTIPLO, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA. Partes 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o Autor, em 

suma, que firmou com o Requerido, Contrato de Aquisição de Consórcio 

Grupo 0188, Cota 049, com alienação fiduciária, firmado em 17/11/2015, 

para aquisição de bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, onde relata 

que o Réu deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, 

objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, além da condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios. Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em 

decisão interlocutória (ID. 4888050), foi deferida a liminar pleiteada, sendo 

o bem apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do 

Autor (ID. 6852534), restando inexitosa a citação do Requerido (ID. 

6852531). Inconformado com a decisão o Requerido, interpôs Agravo de 

Instrumento (ID. 7250939), arguindo adimplemento substancial do contrato, 

que em apreciação perante o TJ/MT, desproveram o recurso (ID. 

10076048). Noutro momento, comparece espontaneamente aos autos o 

Requerido suprindo a citação válida nos termos do artigo 239, §1º, do 

CPC, alegando inadimplemento substancial do contrato e requerendo a 

revogação da liminar concedida e restituição do bem móvel apreendido. Em 

seguida, o Requerido ofertou contestação (ID. 7693230), pugnando pela 

gratuidade da justiça, após, arguiu preliminares de adimplemento 

substancial, ausência de comprovação da mora, após, argumentou que o 

contrato deve ser revisado para reduzir a taxa de juros, excluindo a 

capitalização mensal e a comissão de permanência, e pedidos 

contrapostos de cobrança tarifas administrativas e perdas e danos, e por 

fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada 

à parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID. 
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9479164), intempestividade da contestação com preclusão consumativa, 

em seguida, combateu pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça perseguida pelo 

Requerido na peça defensiva, visto a não comprovação cristalina do 

estado de miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. O Autor arguiu 

a intempestividade da defesa contestatória, porém, em certidão (ID. 

13363530), relata e certifica com claridade solar que a peça defensiva é 

tempestiva. Inacolho o pedido neste particular aspecto. Preliminar 

Ausência de Comprovação da Mora Improcede a alegação de ausência de 

notificação válida do Requerido e revogação da medida liminar, onde alega 

o Autor buscou comprovar a mora do devedor através de simples 

notificação enviada ao endereço do contrato pelo Requerente. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a comprovação da 

notificação para constituição em mora foi promovida (ID. 4887417) no 

endereço declinado no contrato, sendo, por conseguinte, a notificação 

válida para constituir o Requerido em mora, portanto não há que falar em 

ausência de notificação ou desconhecimento da mora. Neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação 

fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 

em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AÇÃO 

REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA 

INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de 

alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto 

de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo 

dispensada a notificação pessoal. 2. Não se mostra possível, na via do 

recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, 

analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência 

de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, 

tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental 

desprovido. (3ª Turma, AgRg no AREsp 673.820/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 17.8.2015). Negritei Sendo assim, dúvida não 

resta, pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência 

contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na 

posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor. 

Inacolho a preliminar suscitada. Acerca do adimplemento substancial do 

contrato alegado pelo Requerido, a questão foi discutida no TJ/MT em 

recurso de Agravo de Instrumento ao qual foi desprovido. Em relação ao 

pedido contraposto onde o Requerido pugna pela restituição dos valores 

pagos a titulo de tarifas administrativas está consolidado perante a 

jurisprudência que é possível a apreciação de pedidos revisionais no bojo 

da ação de busca e apreensão, deduzidos pelo devedor, através de 

reconvenção ou pedido contraposto: "(...) Com o propósito de garantir-se 

a efetividade da prestação jurisdicional admite-se a flexibilização do 

processo civil, dada a sua instrumentalidade e simplificação, quando isso 

não gera prejuízo às partes e desde que preservadas as garantias 

constitucionais do acesso à justiça, o devido processo legal, o 

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, CF), permitindo-se 

a formulação de pedido contraposto pelo requerido na contestação da 

ação de busca e apreensão, independentemente de reconvenção." (TJPR 

- 17ª C. Cível - AC - 935190-6 - Ibiporã - Rel.: Francisco Jorge - Unânime - 

J. 27.03.2013). Assim, considerando que o Código de Defesa do 

Consumidor tem plena aplicação a situação em análise, consoante o 

disposto na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a 

revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas sem a 

necessidade de ocorrência de fato superveniente ou imprevisível que gere 

vantagem exagerada a uma das partes, como exigido pelo Código Civil, 

sendo suficiente a caracterização da abusividade do contrato para 

permitir a reanálise de suas cláusulas, sem que isso fira a boa fé objetiva 

e desde que requerido, ainda que em sede de contestação, por meio de 

pedido contraposto. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura 

a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto 

somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual 

abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a inversão do 

ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o 

deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. Dos 

Juros Remuneratórios No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale 

ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso 

Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os 

juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% 

ao ano não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que 

apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 

50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do 

STJ (REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “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” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Já de acordo com a Súmula 539, “É permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Por tal motivo improcede o pedido. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade. A situação processual configurada nos autos não permite 

reconhecer a existência de abusividade nos encargos exigidos no período 

da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Por fim, no que 

concerne a tese de ilegalidade da cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios no período de anormalidade, também não merece acolhida, 

consoante já elucidara a jurisprudência. Senão vejamos: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA N. 472/STJ. 

PAGAMENTO. REGRA DE IMPUTAÇÃO. ART. 354 DO CC/2002. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

decisão, proferida em embargos à execução, que define o período de 

incidência dos juros remuneratórios e moratórios faz coisa julgada, não 

podendo ser objeto de posterior rediscussão. 2. (...) 3. Na linha da 

jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e 

moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, 

somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os 

demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). 4. "Havendo capital e 

juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no 

capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação 

por conta do capital" (art. 354 do CC/2002). (...) 6. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, julgado 11/10/2016, DJe 17/10/2016). (grifamos) Quanto a 

ilegalidade na cobrança tarifas ilegais não vislumbro acolhimento, tendo em 
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vista que o contrato entabulado (ID. 4887416 e ID. 4887414), não faz 

menção a cobrança de qualquer taxa administrativa alardeada na peça 

defensiva. Inacolho o pedido. Da Comissão de Permanência 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. Súmula 30, STJ. A 

comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. 

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual. Portanto, a comissão de permanência 

deve permanecer, porém no caso de sua incidência, deverão ser 

excluídos do cálculo do valor devido todos os demais encargos moratórios 

previsto no contrato. Ressalte-se, por oportuno, que até o momento não 

há comprovação de cobrança ou pagamento de parcela contratual 

acrescida da referida comissão de permanência, o que vem a ser mais 

uma razão para a improcedência do pedido inicial quanto à sua exclusão. 

Seguro Proteção Financeira Neste quesito, não é possível vislumbrar 

qualquer irregularidade ou ilegalidade em torno da contratação do seguro, 

denota claramente do pacto, mais especificamente do contrato adesão (ID. 

4887414). Neste prisma, colaciono os julgados: Declaratória de 

inexigibilidade das tarifas c/c repetição de indébito. Cédula de crédito 

bancário. Financiamento de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de 

adesão. Admissibilidade de revisão contratual. Tarifa de cadastro, Seguro 

Prestamista, Seguro Auto, Registro de contrato e IOF. Legalidade. 

Observância do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão 

contratual. Ausência de abuso. Inexistência de indébito a ser repetido. 

Prescrição afastada. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação: APL 

10462781720158260002 SP, Relator: Cauduro Padin, Orgão Julgador 13ª 

Câmara de Direito Privado, Julg.: 01/04/2016, Pub.: 01/04/2016). Ementa: 3ª 

Turma Recursal – (...) referente à cobrança do seguro prestamista incluído 

em seu contrato de mútuo em folha - crédito consignado. Autor que alega 

que o empréstimo pleiteado foi condicionado a efetivação de um contrato 

de adesão. Defesa que sustenta a legalidade da cobrando, aduzindo que 

o autor tinha conhecimento do seguro no momento da contratação, 

podendo optar pelo serviço ou não. Sentença que merece reforma. 

Contrato de Mútuo em folha - crédito consignado. Cobrança de seguro 

prestamista. Lícita a cobrança, tendo em vista a expressa anuência do 

autor quando firmou o referido contrato. Inexistência de vício capaz de 

macular o contrato. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente 

o pedido. Sem ônus sucumbenciais. (TJ-RJ - RECURSO INOMINADO: RI 

00026126020158190007 RJ - Relator: José Guilherme Vasi Werner - 

Orgão Julgador: Terceira Turma Recursal - Julgamento: 23/09/201 - 

Publicação: 14/10/2015). Negritei Por tal motivo improcede o pedido. 

Inconstitucionalidade Medida Provisória 2.170-36 (art. 5º) Em relação à 

alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 592.377, que tal 

norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque presentes os 

requisitos de relevância e urgência necessários para a edição das 

medidas provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o STF via 

controle abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. A questão pende 

de discussão em nossa Corte maior, motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a presunção de 

constitucionalidade das normas egressas do legislador. Em assim sendo, 

improcede o pleito de inconstitucionalidade. Da Tabela Price No caso dos 

autos não se há falar em afastar a aplicação de tabela price, pois sendo 

um sistema de amortização não caracteriza desconformidade contratual. 

Este é o entendimento: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. MATÉRIA 

DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC 

(RESP N. 1.124.552/RS, DJE DE 2/2/2015). CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 

PROVA PERICIAL. ART. 6º DA LICC. PRINCÍPIOS ENCARTADOS NA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA 

DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE 

INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. A Corte Especial 

deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.124.552/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 

543-C, do CPC, consolidou o entendimento de que 'a análise acerca da 

legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, 

necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é 

questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ'. (...) 3. A ausência de particularização do 

dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - 

teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante 

a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da súmula 

284/STF. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp nº 

715.853/RS, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/8/2015, DJe 28/8/2015). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SFH. EXCLUSÃO DA TABELA 

PRICE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. - 

Embargos de declaração que alega omissão no julgado, que não obstante 

haver reconhecido a incidência de anatocismo na manutenção do 

contrato, não apreciou o pedido de exclusão da tabela price. Omissão 

caracterizada. - "A Tabela Price não implica, necessariamente, 

anatocismo, nem o expurgo do anatocismo implica expurgo da Tabela 

Price. (...) - O pedido de expurgo da Tabela Price não tem fundamento legal 

ou contratual. Dessarte cabe manter esse sistema de amortização em 

homenagem ao princípio da autonomia das vontades." (TRF-5ª R. - AC 

2003.81.00.006774-7 - 2ª T. - Rel. Des. Paulo Gadelha - DJe 15.01.2010 - 

p. 90) - Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes). 

Negritei Pela exposição acima, verifica-se que os encargos aplicados 

foram em conformidade com o pactuado entre as partes, não sendo 

evidenciada qualquer irregularidade. Em face da ausência de outras 

questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a 

análise do mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação 

fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas 

sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento 

garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, 

mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 

911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e 

apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias 

após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor 

e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (ID. 4887414 e ID. 4887416), que as partes 

efetivamente celebraram Contrato de Adesão a Consórcio com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID. 

4887418). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência 

da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do Requerido, 

sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão vejamos, 

sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE EM MORA. CUMPRIDOS OS REQUISITOS AO DEFERIMENTO 

DA LIMINAR. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR 

TERCEIROS ENQUANTO PENDENTE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO 
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EXPEDIDA PELO JUÍZO. Notificado o devedor por meio de carta recebida 

no endereço declinado na contratação, via carta registrada, resta 

comprovada a mora contratual, conforme a nova redação do artigo 2º, § 

2º, do DL nº 911 /69. Presentes os pressupostos ao deferimento da 

medida liminar. Concedida a medida expropriatória, cabe o deferimento da 

restrição veicular total, via RenaJud. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70066121898, Décima 

Terceira Câmara Cível, TJ/RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado 

em 25/08/2015, Data de publicação: 27/08/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do 

bem nas mãos da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao 

pagamento das parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA 

IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio 

Abramovici, Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 05/05/2015). Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. De consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, restando inexistente a 

compensação de valores pagos a maior, em relação a tarifas 

administrativas. CONDENO o Requerido JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa na forma do 

art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que 

recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer 

embaraço. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004539-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de 

Tempestividade Processo: 1004539-90.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

36.760,84; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi protocolada 

tempestivamente. CUIABÁ, 23 de maio de 2018 DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027999-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027999-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação fiduciária 

movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, em face de CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR, ambos 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citada e o veículo foi apreendido (ID. 

13006155), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

proceder a purgação da mora na integralidade do contrato abrangendo as 

parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na exordial. É um breve 

relato dos autos. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente 

instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 

334[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. 

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação 

fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO a Requerida CARLA 

FERNANDA NEVES ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 

9769998 - 06/09/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 

de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
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Processo: 1027999-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR 

Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com alienação fiduciária 

movida por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, em face de CARLA FERNANDA NEVES SALVADOR, ambos 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citada e o veículo foi apreendido (ID. 

13006155), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

proceder a purgação da mora na integralidade do contrato abrangendo as 

parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na exordial. É um breve 

relato dos autos. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido se acha devidamente 

instruído e, em se tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 

334[1] do Código de Processo Civil, impondo-se a procedência da ação. 

Ante o exposto, com fundamento nos termos do art. 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e 

posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, tornando definitiva a 

liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da alienação 

fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO a Requerida CARLA 

FERNANDA NEVES ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID. 

9769998 - 06/09/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa a 

via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 

de outubro de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 
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verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1328144 Nr: 15194-07.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. PEREIRA COMERCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 DECISÃO

Vistos.

Por hora, defiro à Embargante a concessão da Justiça Gratuita.

Em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 

1°, NCPC, determino o processamento dos Embargos sem a suspensão do 

processo executivo, o que deve ser certificado nos autos da execução, 

pelo menos enquanto consolidada a segurança da Execução pela penhora 

ou outros meios.

 Certifique-se a tempestividade dos Embargos e intime-se o Embargado à 

manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, NCPC).

A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema Apolo, bem como 

devido cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1256112 Nr: 22998-60.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO LIMA DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ALBERTO RIBEIRO CORREIA 

- OAB:211.939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G. DE PAULA - 

OAB:9.456

 DECISÃO

Vistos.

Em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 

1°, NCPC, determino o processamento dos Embargos sem a suspensão do 

processo executivo, o que deve ser certificado nos autos da execução, 

pelo menos enquanto consolidada a segurança da Execução pela penhora 

ou outros meios.

 Intime-se o Embargado a manifestar-se em quinze (15) dias.

A Secretaria atente-se para o correto apensamento dos autos à ação 

principal, materialmente e igualmente junto ao Sistema, bem como devido 

cadastramento de procuradores constituídos em ambos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 831186 Nr: 36868-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L PROMOTORA DE CREDITOS LTDA EPP, 

YURI WARLEN DE LIMA TORRES, JOSELI FELIX DE LIMA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:6.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Interpostos embargos declaratórios pelo Requerido, tempestivos.

Contudo, os embargos de declaração representam o instrumento 

processual para afastar eventuais omissões, obscuridades ou 

contradições, que possam eclodir de decisão judicial, na forma do que 

dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil.

Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a sentença objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo.

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(fl. 111/115) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na decisão de 

fl. 108.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 928484 Nr: 48477-60.2014.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA MARIA DE HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.65, 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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Por consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e 

determino que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e 

apreensão eventualmente distribuído.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 465322 Nr: 32927-64.2010.811.0041

 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): SERGIO GOEBEL DE SANTANA, JULIO CESAR 

MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.125, 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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Cuiabá (MT),17 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1301258 Nr: 8826-79.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS RODRIGUES, MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos a Execução interposto por JOSIAS RODRIGUES e 

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS em face BANCO BRADESCO S.A.

Indeferida a justiça gratuita pleiteada (fls. 42/43verso) e realizada a 

intimação da embargante para o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

não fez, conforme certidão de fl. 98, não restando outra alternativa senão 

o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Ausente honorários, pois sequer estabilizada a demanda.

Transitado em julgado, arquive-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 75641 Nr: 5425-05.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELLO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:7.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:641/MT

 intime o Devedor na pessoa do Advogado constituído nos autos, para que 

efetue o pagamento do débito REFERENTE OS HONORARIOS 

ADVOCATICIOS no valor de R$4.472,57, indicado na planilha de fl. 259, em 

quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor 

do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1328144 Nr: 15194-07.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. PEREIRA COMERCIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 certifico que os embargos foram protocolados dentro do prazo legal. 

intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, 

NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1309069 Nr: 10656-80.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. M. PEREIRA COMERCIO, SEBASTIÃO MONTEIRO 

PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 certifico que os embargos foi protocolado dentro do przo legal. intime-se o 

Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 924893 Nr: 46416-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO NOGUEIRA VIEIRA GOMES, MARILTON 

PROCOPIO CASAL BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICALÇAO RETRO, RENOVO O 

ATO:Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e de 

condenação de danos materiais e morais formulado pelo advogado Dr. 

Marilton Procopio Casal Batista e pela parte Claudio Nogueira Vieira 

Gomes.

O crédito dos honorários sucumbenciais pleiteados pelo profissional no 

cumprimento de sentença proposto, conforme se infere à fl. 231 é de R$ 

5.150,48 (cinco mil cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) e o 

pleiteado pela parte vencedora, conforme se infere à fl. 237 e 238 é de R$ 

15.352,29 (treze mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 

centavos).

Fls. 244/245 o executado junta comprovante de pagamento das 

condenações.

Ante a manifestação pelos exequentes de quitação da obrigação pelo 

executado com o depósito colacionado à fl. 245, nos termos do art. 924, II 

do CPC, DECLARO EXTINTA a presente execução de sentença.

1. EXPEÇA-SE Alvará em favor dos exequentes para levantamento do 

valor depositado à fl. 245, conforme pleiteado à fl. 249

2. Custas finais pelo executado

3. Após as providências, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1325335 Nr: 14610-37.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SIDERCI DE PAULA GONZAGA ME, THIAGO 

SIDERCI DE PAULA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS 

LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 certifico que os embargos foi protocolado dentro do prazo legal. intime-se 

o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 426425 Nr: 9245-80.2010.811.0041

 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): DENISE RIBEIRO DE ARRUDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito (fl.117).

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.102, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 130 de 424



consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Ressalte-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 18 de outubro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747015 Nr: 44246-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DE MATTOS NEGRÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 59). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 60/62, para que 

promovesse o andamento do processo, mas permaneceu inerte (fl. 63).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 09 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747736 Nr: 44995-12.2011.811.0041

 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: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENA WALESCA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

O Autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procurador constituído nos autos (certidão fl. 69). Promovida sua 

intimação por Carta, cujo “AR” foi juntado a fls. 74/77, para que 

promovesse o andamento do processo, mas permaneceu inerte (fl. 78).

É um breve relato.

Decido.

A falta de interesse do Autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte Autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas porque recolhidas com a distribuição da ação e sem 

honorários sucumbenciais em razão da não constituição de advogado da 

parte ré.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de Outubro de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 972649 Nr: 10562-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por ITAU UNIBANCO 

S.A em face de OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, em que as partes 

informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (Fls. 65/67 ) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo feito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Ressalta-se que não houve nos autos qualquer restrição, seja via Renajud 

ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações.

 Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT),18 de Setembro de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 378266 Nr: 1804-39.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walderson de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente fl.196/197, 

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.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Por consequência, revogo a medida liminar concedida nos autos e 

determino que, se for o caso, recolha-se o mandado de busca e 

apreensão eventualmente distribuído.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT),25 de Setembro de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015352-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN ARAUJO RIOS - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar - se sobre 

a devolução da correspondência motivo endereço insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008566-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MATIAS NUNES (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006759-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029298-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESILANE PAULA GOMES MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015220-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IWAO KAWASAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT0013100A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMENICIO MADEIRA JUNIOR (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018707-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA ARAUJO SILVA 80732127149 (EXECUTADO)

VANILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ANDREIA ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05, e do AR POSITIVO 

juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027615-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE SOARES (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015109-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL ROCHA - EPP (EXECUTADO)

ISAEL ROCHA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013692-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA FRANCISCA INACIO (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027268-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCISCA MARIA DA SILVA SCHAER (EXECUTADO)

FB COMERCIO DE REFEICOES EIRELI (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, e da certidão do oficial de justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025317-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIZETE MOREIRA (EXECUTADO)

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014337-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO GONCALVES DA SILVA (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023453-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDIVINA ALVES FEITOZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar a respeito da devolução do AR 

de CITAÇÃO devolvida pela ECT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905435 Nr: 33858-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMR ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - EPP, 

JULIANNE LIAMARA MUNIZ, MARCUS VINICIUS STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a comprovação da publicação encartada aos autos 

está ILEGÍVEL, intimo a parte autora para trazer O COMPROVANTE DE 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL LEGÍVEL constando as data de publicação 

conforme determinação legal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

DESCONSIDERAR a realização do feito.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 824724 Nr: 30769-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVÁ PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494/MT

 Vistos etc.(...) Decido.a)- Preliminarmente, procedam, se necessárias, as 

anotações pertinentes (Cartório Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos 

autos) para que, doravante, o presente passe a tramitar como 

cumprimento de sentença;b)- Determino que a União, o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Cuiabá informem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se o executado Edivá Pereira Alves exerce qualquer cargo, emprego ou 

função na administração direta, indireta ou fundacional, bem como se 

possui contrato com o Poder Público ou recebe benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios. Caso positivo, deverão tomar as providências 

necessárias para o cumprimento das sanções de perda da função pública 

e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

10 (dez) anos. Deverá acompanhar cópia da sentença e do v. acórdão;c)- 

Determino a inclusão do nome do executado (Edivá Pereira Alves) no 

Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ, anexando ao 

presente feito o comprovante de inserção;d)- Determino a inclusão do 

nome do executado (Edivá Pereira Alves) no Sistema de Informação de 

Direitos Políticos do Tribunal Regional Eleitoral-INFODIP, ante a condenação 

na suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos, 

anexando ao presente feito o comprovante de inserção;e)- Determino que 

o executado Edivá Pereira Alves, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do montante das condenações em ressarcimento do erário e 

multa civil R$ 91.333,64 (noventa e um mil trezentos e trinta e três reais e 

sessenta e quatro centavos), sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), nos moldes do art. 523, §1°, do CPC;f)- Escoado o prazo 

para pagamento voluntário, dê-se vista ao Ministério Público Estadual e, em 

seguida, ao Município de Cuiabá para as providências que entenderem 

cabíveis;g)- Em seguida, retornem-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006156-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1006156-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LOURIVAL JUVINO DA SILVA 

REQUERIDO: JANAINA BENEDITA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência, proposta por 

Lourival Juvino da Silva, em face de Janaina Benedita da Silva, 

devidamente qualificados na inicial. A ação foi recebida, em 12 de março 

de 2018, nos termos constantes do id. 12173389, que fixou, em caráter 

provisório, a guarda compartilhada do infante, o exercício do direito de 

convivência do genitor e fixou os alimentos provisórios, no patamar 

ofertado pelo autor, em 26,20% (vinte e seis vírgula vinte por cento) do 

salário mínimo vigente. Relatório de estudo interprofissional, consta do id. 

12728065. A requerida se habilitou nos autos, assistida pela nobre 

Defensoria Pública, no id. 12758919, e apresentou resposta no id. 

13458034, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais, pugnando, 

por consequência, pela procedência da ação. Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público se manifestou favoravelmente à homologação do 

reconhecimento do pedido, conforme manifestação de id. 14743368. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, tornando definitiva a decisão de id. 

12173389, para fixar a guarda compartilhada do infante Whaguito Yohan 

Juvino da Silva entre os genitores e, alimentos em 26,20% (vinte e seis 

vírgula vinte por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vencimento em todo dia 10 (dez) 

de casa mês, mediante depósito em conta. A convivência do infante com o 

genitor deverá observar o seguinte período mínimo: 1º. Em finais de 

semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira quando o genitor 

pegará a infante na escola ou no lar materno, entregando-o na residência 

materna no domingo subsequente. 2º. Nas férias escolares, o menino 

passará metade do período com a mãe e a outra metade com o pai. 3º. As 

festividades de final de ano serão alternadas entre os genitores, 

iniciando-se com o primeiro natal com a genitora e ano novo com o genitor, 

invertendo-se tais comemorações a cada ano. 4º. As datas de aniversário 

da criança, também, serão alternadas entre os genitores, iniciando em 

2019 na companhia paterna. 5º. No dia dos pais, ficará a infante com o 

pai, da mesma forma que ficará com a mãe, no dia das mães, e os demais 

feriados de forma alternada. Concedo a gratuidade processual postulada 

pelas partes. Ciência ao Ministério Público. 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, 06 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003538-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FALCONIERE SOUZA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO OAB - MT20888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. S. M. (RÉU)

JORGE FERNANDO SANTOS MAIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003538-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FALCONIERE SOUZA MAIA RÉU: 

JORGE FERNANDO SANTOS MAIA e FABIANE KAROLINE SANTOS MAIA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Paternidade e Registro Civil de 

Nascimento c/c Exoneração de Alimentos, proposta por Falconiere Souza 

Maia, em face de Jorge Fernando Santos Maia e Fabiane Karoline Santos 

Maia, esta última, representada por sua genitora, Anita Simiana dos 

Santos, devidamente qualificados na inicial. A ação foi recebida, na data 

de 19 de fevereiro de 2018, nos termos da decisão de id. 11807825, que 

deferiu a gratuidade processual postulada, designou audiência de 

tentativa de conciliação e determinou a citação da parte requerida. Na 

audiência de tentativa de conciliação as partes concordaram quanto à 

realização do exame de DNA, conforme consta do id. 12624782. A 

contestação encontra-se no id. 12624825 e a sua impugnação do id. 

13008062. O exame de DNA constatou que o requerente é pai biológico 

dos requeridos, conformelaudo constante do id. 13191871 e 13191873. Do 

resultado do exame genético se manifestou a parte requerente no id. 

14013346 e a parte requerida no id. 14256689, oportunidade em que 

apresentou impugnação à gratuidade processual concedida ao autor. 

Instando a se manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou pela 

improcedência da ação, nos termos constante das folhas. É o que cabia 

relatar. Fundamento e Decido. Preliminarmente, consigno que os autos 

encontram-se aptos para sentença, já que desnecessária a produção de 

outras provas, razão pela qual, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, realizo o julgamento antecipado da demanda. 

Apresentou a parte requerida impugnação à concessão da gratuidade 

processual, sustentando que o requerente é funcionário público estadual, 

razão pela qual disporia de condições financeiras para arcar com as 

despesas do processo. Em que pesem as alegações dos requeridos, é 

certo que a mera condição de funcionário público não é capaz de afastar 

a presunção decorrente do art. 99, §3º, do CPC, o que demandariam 

outras provas a justificar sua revogação. Outrossim, quanto ao mérito da 

ação, o exame genético realizado pelas partes confirmou a paternidade do 

autor, tornando-se, assim, incontroversa a questão de fato colocada à 

exame, o que leva a total improcedência da ação. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1032774-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO ANTONIO FAVA OAB - SP226498 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. B. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1032774-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ARISVANE FAVORETO 

GROBERIO RÉU: CAMILO MAGNO BAETA CAMARGO Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do CPC. Processe-se 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Investigação 

de Paternidade c/c Alimentos Provisórios, proposta por Enrico Favoreto, 

representado por sua genitora, Arisvane Favoreto Groberio, em face de 

Camilo Magno Baeta Camargo, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a exordial, que a genitora mora na cidade de Assunção, no Paraguai 

e, manteve um relacionamento amoroso com o requerido, tendo em vista 

que, ele também morava na respectiva cidade. Informa que, quando a 

parte autora descobriu a gravidez, o requerido informou que assumiria, 

porém, perto do nascimento, o mesmo voltou ao Brasil, não a informou e, 

consequentemente, não registrou o infante. Diante do exposto, designo 

audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia --28 de janeiro de 

2018, às 09:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial, onde o requerido poderá reconhecer a paternidade 

espontaneamente. Ante a ausência de comprovação de vinculo familiar, 

indefiro, por ora, o pedido de estabelecimento de pensão alimentícia. 

Cite-se[1] a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Caso não haja 

o reconhecimento espontâneo da paternidade, como medida de celeridade 

determino que, na mesma data e horário da audiência acima, para que, 

seja feita a coleta do material genético que deverá se dar junto ao 

Gabinete deste juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e envio 

das amostras ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, 

localizado na Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, 

TEL: (62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves 

São Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame fica de responsabilidade do 
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requerido que, deverá providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Como quesitos do Juízo, 

deverão ser encaminhadas as seguintes indagações: 1) Pode o Sr. Perito 

informar o número de bandas coincidentes com as do(da) autor(a), 

encontradas no material genético do réu? Em caso afirmativo, qual o 

número? 2) Diante do resultado obtido, o Sr. Perito pode informar se exclui 

ou determina a paternidade do réu sob o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, 

qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito informar a técnica utilizada para a 

obtenção dos resultados? Intimem-se as partes, bem como, o digno 

Ministério Público, para que se pronunciem, acerca da necessidade de 

quesitos complementares e, de indicação de Assistentes Técnicos. O 

laudo pericial deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contados da data da recepção do material e deverá conter 

a resposta, se o requerido é ou não o pai biológico do(a) Autor(a). Por 

derradeiro, advirta-se o requerido de que, a ausência injustificada deste, 

na data designada para a realização do exame, bem como sua abstenção 

quanto ao pagamento da pericia, será entendida pela Justiça como indício 

da paternidade. Intime-se a parte autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Notifique-se o nobre Parquet. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Camilo Magno Baeta Camargo – Endereço 

laboral: Rua Leopoldo Augusto Vieira, nº 053, Bairro: São Sebastião, 

Cidade: Conselheiro Lafaiete/MG, CEP: 36.400 -000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005719-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR OLIVEIRA ITACARAMBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE ANTUNES DOS SANTOS SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT0006595A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024482-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. O. D. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ OAB - MT18978/O (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620/O-O 

(ADVOGADO(A))

JUNILDA DA GUIA OLIVEIRA OAB - 704.648.631-04 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1024482-93.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): EDMILSON ANTONIO DA MATA RÉU: RYAN ROI OLIVEIRA DA 

MATA REPRESENTANTE: JUNILDA DA GUIA OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o 

requerimento de produção de provas a ser efetivada, na audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que ora designo para o dia 12 de fevereiro 

de 2019, às 14:00 horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 (dez) 

dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 455 do 

CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, desde 

logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em 

qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da audiência de 

instrução. Fixo os termos controvertidos como sendo: 1. aferição do 

binômio necessidade-possibilidade para análise do valor dos alimentos, a 

serem pagos pelo alimentante; 2. aferição da capacidade 

econômico-financeira das partes; Notifique-se o nobre Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029228-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da parte autora para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do 

parecer Ministerial. CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032831-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731/O (ADVOGADO(A))

MARCIA DE ALENCAR SILVA OAB - 734.229.751-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

parecer Ministerial.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028585-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015167-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE SOUZA DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DIAS VIEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003748-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO(A))

NUBIA NATYANA BATISTA PINTO OAB - 003.141.571-74 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1003748-87.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUAN MATTEUS DE SOUZA 

PINTO REPRESENTANTE: NUBIA NATYANA BATISTA PINTO RÉU: MARCIO 

FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. Defiro o requerimento constante do Id. 

15557032, pelo que determino que a citação do devedor seja realizada no 

endereço informado nos autos[1], devendo o ilustre Oficial de Justiça 

cumpridor do mandado, atentar-se para a possibilidade de o devedor estar 

se ocultando, certificando-se a respeito. Configurando-se tal situação, 

desde já defiro que, a citação se dê na modalidade prevista no art. 252 do 

CPC. INTIME-SE a parte exequente, por meio de sua ilustre advogada, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o débito alimentar, 

atualizado, especificando os meses e valores, após intime-se o executado 

nos moldes do art. 528 do CPC. Cumpra-se Cuiabá-MT, 15 de outubro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito [1] Endereço Executado: MARCIO FERREIRA DE SOUZA – Rua 34, 

Casa 51, Bairro Getúlio Vargas, em Cuiabá/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002452-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

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: 20 DIAS Autos nº 1002452-64.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] Parte Autora: FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA 

PARTE RÉ: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S): 

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

31/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.659,62 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, PAGAR O DÉBITO, no valor de R$ 

1.929,05 (hum mil, novecentos e vinte e nove reais e cinco centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, 

caput, do CPC), 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento integral do 

quantum devido, voluntariamente, será expedido, desde logo, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 do CPC), mandado de penhora e avaliação, para penhora de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do valor devido/executado, 

(§3º do art. 523 do CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem 

sido indicados pelo exequente (art. 524, VII, CPC). 3. O Executado poderá 

apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para o pagamento voluntário, 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no § 

1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do 

executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a 

que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274. (art. 841 e §§ do CPC). 5. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). RESUMO DA INICIAL: FABIELTON BENEDITO 

SILVA OLIVEIRA interpôs a presente ação de Execução de Alimentos 

contra ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, requerendo o pagamento do 

valor de R$ 1.659,62 (mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

e dois centavos, referentes às parcelas em atraso, sob pena de penhora. 

DESPACHO: "Vistos etc. Em atenção ao requerimento do id.11995150, 

determino que, se promovam buscas, por meio dos Sistemas 

Conveniados, inclusive MTE, a fim de localizar o endereço atualizado do 

requerido Antônio Gonçalves de Oliveira, CPF: 394.070.980-87. Caso a 

busca reste POSITIVA, intime-se o executado, para em 15 (quinze) dias, 

pagar o valor de R$ 1.929,05 (hum mil, novecentos e vinte e nove reais e 

cinco centavos), correspondentes às prestações alimentícias, devidas 

nos meses de julho a setembro/2016. Caso a busca reste NEGATIVA, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 

do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador 

especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA, digitei. CUIABÁ, 25 de julho de 2018 . assinado digitalmente 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1019803-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. G. R. (AUTOR(A))

O. L. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. L. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

parecer ministerial.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017945-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DE LIMA OAB - SP232600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca do 

parecer Ministerial.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089186 Nr: 5789-15.2016.811.0041

 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: NITOZA VIEIRA CUNHA, RODEMAR JOSE PEREIRA, 

ANGELA PEREIRA HANDELL, RUDINEI PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA SILVA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 5789-15.2016.811.0041, Protocolo 

1089186, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 
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medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1098774 Nr: 10096-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS - 

OAB:8345

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o recolhimento dos honorários pereciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 792474 Nr: 46570-21.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADOR, JMR, RMFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR, RMFDO, TADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604, JOÃO REUS BIASI - OAB:3.478/MT, SILVIA CRISTINA 

PAIM BIASI - OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AERLISON ALONSO DE SOUZA 

SILVA - OAB:23786, ELISSON APARECIDO DE SOUZA - OAB:12.937, 

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887, IZONILDES PIO DA 

SILVA - OAB:6.486-B, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:17.983/MT, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DO SANTOS - 

OAB:12882/MT, THIAGO VICTOR SOUZA PIO - OAB:RG. 1348847-3 E, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 CERTIFICO, a pedido da parte interessada, Dr. JOÃO REUS BIASI - 

OAB/MT Nº 3478, que nesta data, o referido advogado compareceu em 

Juízo, para retirar os autos em carga, o que não pode fazê-lo, tendo em 

vista que os autos encontram-se em carga com o Advogado, Dr. Bruno 

Ferreira Gomes, desde o dia 26/10/2018, apesar do prazo estar comum às 

partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1325683 Nr: 14675-32.2018.811.0041

 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: LFBO, K, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1325683

 Vistos etc.

A Portaria n° 554/2016 – PRES determinou que, a partir do dia 07.11.2016, 

todos os processos de competência desta Vara Judicial e, de outras 

unidades judiciárias, fossem protocolados e distribuídos, obrigatoriamente, 

por meio do sistema de Protocolo Judicial Eletrônico (PJE).

Sendo assim, determino que a distribuição eletrônica do pedido constante 

em fls.04/28, como Cumprimento de Sentença, eis que, este fora 

protocolado em 18/07/2018.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036681-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARIA DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036681-16.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PEDRO HENRIQUE DA SILVA 

DUARTE RÉU: WILLIAM MARIA DUARTE Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por 

Pedro Henrique da Silva Duarte, em face de William Maria Duarte, todos 

devidamente qualificados nos autos. O documento constante do Id. 

16117566, demonstra o vínculo de parentesco existente entre o requerido 

e o autor, visto que, são pai e filho. Em decorrência da referida 

paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do 

autor, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 52,51% 

(cinquenta e dois vírgula cinquenta e um por cento) do salário mínimo 

vigente, que hoje importam em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

justificando-se o arbitramento dos alimentos, pois, apesar da parte autora 

ter 18 anos, não isenta o genitor de contribuir, tendo em vista que o 

exequente ingressou em curso superior. O vencimento da prestação 

alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento 

deverá se dar por meio de depósito na conta bancária da parte autora, 

perante à Caixa Econômica Federal, agência 0686; operação 013, conta 

poupança 30.960-8, em nome de Pedro Henrique da Silva Duarte. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver. Designo audiência de conciliação, para o 

próximo dia 04 de dezembro de 2018 às 08:30 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se a parte autora, por meio de seu ilustre 

advogado. Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia 

da presente como mandado de intimação. Notifique-se o nobre Parquet. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] William Maria Duarte – 

Endereço: Rua traíra s/n, Bairro: Água Vermelha, Cidade: Várzea Grande 

– MT. ZONA 06.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033999-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIDEL MATOS MANDUJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1033999-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE FIDEL MATOS 

MANDUJANO REQUERIDO: ELIANE ROSA DOS SANTOS Vistos etc. 

Custas recolhidas. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por José Fidel Matos 

Mandujano, em face de Eliane Rosa dos Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Designo sessão de mediação, para o próximo dia 

06 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida por mediador 

certificado. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Intime-se o autor, por meio de sua ilustre advogada. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Eliane Rosa dos Santos – 

Endereço: Avenida Lídio Magalhães n° 587, Bairro Jardim Primavera, 

Cidade: Rondonópolis- MT, CEP 78.725-250.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037629-55.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA RODRIGUES DA SILVA DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE ASSIS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1037629-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ARIANA RODRIGUES DA SILVA 

DE ASSIS EXECUTADO: PAULO HENRIQUE DE ASSIS SILVA Vistos etc. A 

demanda fora proposta perante esta Vara Judicial, no entanto, fora o 

nobre juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca, o prolator da decisão que fixou os alimentos, em favor da 

autora, em ação Nº Proc. 1029664-60.2017.8.11.0041, conforme título 

constante no ID nº 16209891. Sobre o tema é importante lembrar que, o 

art. 516, II do CPC dispõe: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: ... II. o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 

(grifo nosso) Diante do exposto, determino a remessa dos presentes 

autos, ao insigne juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, mediante às devidas baixas e anotações. Cumpra-se com 

a máxima urgência. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Luis 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035626-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA OAB - MT16583/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON MAURO MAIA DA VEIGA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo à intimação dos requerentes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se sobre petição e documentos juntados aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013188-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI LIMA ONOFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMIR LIMA DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N. 1013188-44.2017.8.11.0041 PJE 

ESPÉCIE: INTERDIÇÃO PARTE REQUERENTE: MARILEI LIMA ONOFRE 

PARTE REQUERIDA: ADELMIR LIMA DE MORAES INTIMANDO(A, S): 

MARILEI LIMA ONOFRE FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima 

qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar(em) 

prosseguimento ao feito em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, do cpc. Certidão de Impulsionamento: Nos 

termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para fins de 

expedir o Edital de Intimação a requerente para que dê prosseguimento ao 

feito sob pena de extinção nos termos do artigo 485 III do CPC. Eu, Shirlei 

Freires da Silva , digitei. Cuiabá-MT , 29 de outubro de 2018. Mirelli Silva 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1022872-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. A. F. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora referente a certidão do 

oficial de justiça, para requerer o que entender de direito. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019381-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONY SOARES RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

PATRICIA HELLEN GUIMARAES (HERDEIRO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

P. G. R. (HERDEIRO)

I. G. R. (HERDEIRO)

 

Procedo à intimação da inventariante para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre o parecer do membro do Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011647-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. E. T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. T. (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. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027608-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY RIBEIRO SOARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1027608-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ZORAIDE OLIVEIRA SOARES 

REQUERIDO: ENY RIBEIRO SOARES Visto. Intime-se pessoalmente a parte 

autora, por carta com aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, promova o regular andamento do processo, sob pena de 

extinção. Caso a correspondência seja devolvida, intime-se por edital. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 
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conclusão para extinção do processo. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154253 Nr: 8017-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA LOPES FERREIRA, ROSANA APARECIDA 

LOPES FERREIRA, ODIL FERREIRA JUNIOR, VALÉRIA CRISTINA LOPES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB:1281/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, ZORAIDE 

OLIVEIRA SOARES - OAB:2443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZORAIDE OLIVEIRA SOARES, para devolução 

dos autos nº 8017-80.2004.811.0041, Protocolo 154253, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834272 Nr: 39638-80.2013.811.0041

 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: VICENTE PEREIRA LEITE, IVNA ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MERY ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO 

E SILVA - OAB:17.022, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA, para 

devolução dos autos nº 39638-80.2013.811.0041, Protocolo 834272, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973302 Nr: 10856-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVR, RGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE BOM 

DESPACHO DANTAS BORGES, para devolução dos autos nº 

10856-92.2015.811.0041, Protocolo 973302, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318529 Nr: 602-32.1993.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: IRTE ABRÃO DE OLIVEIRA, AUDENICE ALENCAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO ALENCAR 

SILVA ABRÃAO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

602-32.1993.811.0041, Protocolo 318529, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 369808 Nr: 6468-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVN, MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN, EVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT, JOSÉ CARLOS 

REZENDE - OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071, JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:1.602/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479

 Portanto, defiro o pedido de fls. 1.857/1.859. Expeça-se mandado de 

averbação visando o cumprimento do ato.

Considerando que o rol de bens integrantes da presente liquidação de 

sentença foi ampliado pela requerida às fls. 1.912/1.922, diga o 

requerente, no prazo legal.

Ainda, para fins de facilitação do manuseio dos autos, determino que 

passe a tramitar apenas os volumes X e XI, devendo os demais 

permanecer guardados em secretaria para consulta, sempre que houver 

necessidade.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 369808 Nr: 6468-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVN, MAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN, EVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071/MT, JOSÉ CARLOS 

REZENDE - OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA CALIX MORENO - 

OAB:7793, DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071, JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:1.602/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479

 Visto.

Cuida-se de Liquidação de Sentença proposta por Eder Vargas em face 

de Marialva Almeida Nunes.

Às fls. 1.857/1.859, o senhor Edson Nunes, irmão do autor, requereu a 

expedição de ofício ao Cartório de Registros de Paranatinga/MT, a fim de 

ser averbado na matrícula n. 15.338, livro 02-BY, que aquele imóvel não 

integra a partilha discutida nestes autos, em razão de pertencer 

exclusivamente ao autor.

Intimado a manifestar, de igual sorte, o autor também reforçou o pedido 

suso mencionado, informando que o bem aludido foi recebido na qualidade 

de antecipação de legítima, e reiterou o pedido de averbação noticiando 

ser o único proprietário do imóvel (Fazenda Eulália I).

Ainda, às fls. 1.880/1.893 o requerente deflagrou o pedido de liquidação 

de sentença.

A requerida, por sua vez, cuidou de afirmar que o pedido não seria 

possível nestes autos, em virtude de estar acobertado pelo segredo de 

justiça, e que fosse declinado em ação própria, fls. 1.910/1.911.

Após, às fls. 1.912/1.922, a requerida apresenta rol que considera o 

escorreito para liquidação da sentença de partilha.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Em que pesem os reclames da requerida, entendo como 

perfeitamente cabível o pedido declinado pelo senhor Edson Nunes, irmão 

do requerente, tendo em vista que a alegação de segredo de justiça não 

pode se sobrepor ao flagrante interesse do terceiro interessado, muito 

menos justifica a propositura de uma nova ação, com a movimentação de 

toda a máquina judiciária para o atendimento de um pedido, que pode 

perfeitamente ser objeto de análise aqui, ainda mais por toda a celeuma 

havida sobre os bens que o autor e seu irmão receberam como 
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adiantamento de legítima, que em virtude disso, em vários momentos 

processuais o imóvel referido na petição de fls. 1.857/1.859 fora objeto de 

análise nestes autos.

Ressalte-se, ainda, que a requerida não impugnou o pedido, e, para 

estancar qualquer controvérsia sobre o assunto, o mesmo requerimento 

do senhor Edson Nunes foi reiterado pelo requerente às fls. 1.878/1.879.

Portanto, defiro o pedido de fls. 1.857/1.859. Expeça-se mandado de 

averbação visando o cumprimento do ato.

Considerando que o rol de bens integrantes da presente liquidação de 

sentença foi ampliado pela requerida às fls. 1.912/1.922, diga o 

requerente, no prazo legal.

Ainda, para fins de facilitação do manuseio dos autos, determino que 

passe a tramitar apenas os volumes X e XI, devendo os demais 

permanecer guardados em secretaria para consulta, sempre que houver 

necessidade.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012045-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FABIANA LEAO DE BARROS OAB - MT12366/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1012045-20.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MESSIAS ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VALDECIR ANTONIO DA SILVA Visto. Consoante o disposto 

no art. 753, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a perícia deve indicar 

os atos da vida civil para os quais o requerido necessite de curatela. 

Logo, não é necessário que se realize perícia médica, com objetivo de 

saber se o requerido é portador de doença ou deficiência mental, até 

mesmo porque, de acordo com a nova redação dada ao art. 1.767 do 

Código Civil, alterado pela Lei n. 13.146/2015, a deficiência mental ou física 

não constitui mais critério válido para interdição, cujo termo, aliás, foi 

abolido. Nesse contexto, a participação do médico psiquiatra perdeu 

relevância, sendo, atualmente, desnecessário saber se o curatelado 

possui alguma enfermidade ou deficiência mental, tanto que, conforme o 

disposto no § 2º do art. 753/CPC, a perícia deve indicar apenas os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela, não fazendo referência à 

necessidade de se saber a doença da qual é portadora. Desse modo, o 

Estudo Psicossocial, realizado por equipe multidiciplinar, composta por 

assistentes sociais e psicólogos, passa a ser suficiente para o julgamento 

da ação de curatela, visto que é plenamente capaz de apontar os atos 

para os quais a pessoa necessitará de curatela, sem que seja necessário 

determinar o grau de incapacidade civil, isto é, se se trata de caso de 

incapacidade absoluta ou relativa. Diante do exposto, de acordo com o art. 

753, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a perícia deve ser realizada 

por equipe multidisciplinar, de modo que, acolho o parecer do Ministério 

Público, e determino que seja elaborado estudo social e psicológico, pelo 

qual deverão ser indicados os atos da vida civil para os quais requerida 

necessita de curatela e o estado mental em que ela se encontra, bem 

como, as condições da requerente de assumir a função de curadora, além 

de outros que a equipe reputar relevantes. Com a perícia juntada aos 

autos, digam as partes. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1030776-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NASCIMENTO DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SAVIO DA SILVA (EXECUTADO)

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 : 

1030776-30.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ALESSANDRA NASCIMENTO 

DE ALENCAR EXECUTADO: MARCOS SAVIO DA SILVA 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. 

Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, cite-se o 

executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de 

cálculo, que está atualizada até o mês de setembro/2018, mais as 

parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ nº. 309); b) 

provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar. Saliento 

que o pagamento apenas do valor da memória de cálculo, 

desacompanhado do comprovante das parcelas posteriores, vencidas, 

não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de pronto pagamento, 

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo de 3 (três) dias, 

juntamente com o débito executado. Sirva cópia da presente como 

mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015449-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CORREIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801 (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCO LIRA LIMA OAB - MT19508/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILZA ALVES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MAFFESSONI OAB - PR33157 (ADVOGADO(A))

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  n . 

1015449-79.2017.8.11.0041 Visto. Trata-se de ação de divórcio c/c oferta 

de alimentos em que, conforme se extrai da petição inicial, figura no polo 

passivo menor absolutamente incapaz, que reside com sua genitora na 

cidade de Cascavel, Estado do Paraná. É o necessário para análise e 

decisão. Conforme informação remetida pelo ilustre Juízo da Segunda 

Vara de Família e Sucessões de Cascavel, Estado do Paraná, juntando ao 

processo com id. 14378086, tramita naquela Comarca, a ação de divórcio 

em que foi concedida antecipação de tutela em ação de divórcio na qual 

figuram as mesmas partes desta. Ademais, conforme já relatado, esta 

ação versa sobre interesse de menor que reside com sua genitora na 

cidade de Cascavel-PR. Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil que: 

“Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de 

domicílio de seu representante ou assistente.” Ainda, no que tange à 

competência, o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estabelece que: “Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” Conforme 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não obstante a 

norma contida no art. 147 do ECA constitua espécie de competência 

territorial, por força do princípio da proteção do interesse do menor, possui 

natureza absoluta. Nesse sentido: STJ - CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROTEÇÃO DO 

INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 1 - A Segunda Seção entende que 

a regra de competência insculpida no art. 147, I, do ECA, que visa a 

proteger o interesse da criança, é absoluta, ou seja, deve ser declarada 

de ofício, não sendo admissível sua prorrogação. 2 - Em discussões como 

a que ora se trava, prepondera o interesse do menor hipossuficiente, 

devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua representante legal 

como o competente tanto para a ação de alimentos como para aquelas que 

lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 3 - Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito de Arneiroz, o suscitante. (CC 
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102.849-CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 27.05.2009, DJe 03.06.2009). Em conclusão, o foro competente 

para dirimir o conflito é o do domicílio daquele que reside na companhia do 

menor, no caso, a genitora, de modo que, para garantir e proteger de 

forma absoluta os interesses da criança e do adolescente, é do juízo do 

domicílio do menor a competência para processamento e julgamento desta 

ação. Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil, tratando-se de competência absoluta – segundo 

entendimento do STJ – declaro a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar a presente ação, conforme o disposto no art. 50 e art. 

53, inciso II, do CPC c/c art. 147, inciso I, do ECA e, em consequência, 

determino a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Cascavel – Paraná, onde já tramita ação de 

divórcio. Revogo a decisão proferida com id. 8234815. Expeça-se ofício 

em resposta a solicitação formulada no id.14378086, remetendo-se cópia 

desta decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e, procedidas às baixas necessárias, remeta-se o feito 

com as nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá, 29.10.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016042-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AIDETE MARIA AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089/O-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016042-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AIDETE MARIA AGUIAR DO 

NASCIMENTO, ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO Visto. Consoante o disposto no art. 

753, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a perícia deve indicar os atos 

da vida civil para os quais o requerido necessite de curatela. Logo, não é 

necessário que se realize perícia médica, com objetivo de saber se o 

requerido é portador de doença ou deficiência mental, até mesmo porque, 

de acordo com a nova redação dada ao art. 1.767 do Código Civil, alterado 

pela Lei n. 13.146/2015, a deficiência mental ou física não constitui mais 

critério válido para interdição, cujo termo, aliás, foi abolido. Nesse 

contexto, a participação do médico psiquiatra perdeu relevância, sendo, 

atualmente, desnecessário saber se o curatelado possui alguma 

enfermidade ou deficiência mental, tanto que, conforme o disposto no § 2º 

do art. 753/CPC, a perícia deve indicar apenas os atos para os quais 

haverá necessidade de curatela, não fazendo referência à necessidade 

de se saber a doença da qual é portadora. Desse modo, o Estudo 

Psicossocial, realizado por equipe multidiciplinar, composta por assistentes 

sociais e psicólogos, passa a ser suficiente para o julgamento da ação de 

curatela, visto que é plenamente capaz de apontar os atos para os quais a 

pessoa necessitará de curatela, sem que seja necessário determinar o 

grau de incapacidade civil, isto é, se se trata de caso de incapacidade 

absoluta ou relativa. Diante do exposto, de acordo com o art. 753, §§ 1º e 

2º, do Código de Processo Civil, a perícia deve ser realizada por equipe 

multidisciplinar, de modo que, acolho o parecer do Ministério Público, e 

determino que seja elaborado estudo social e psicológico, pelo qual 

deverão ser indicados os atos da vida civil para os quais requerida 

necessita de curatela e o estado mental em que ela se encontra, bem 

como, as condições da requerente de assumir a função de curadora, além 

de outros que a equipe reputar relevantes. Por isso, revogo a decisão 

proferida com id. 11935742. Com a perícia juntada aos autos, digam as 

partes. Após, ao Ministério Público. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011611-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA RAMALHO TEIXEIRA OAB - MT20402/O-O (ADVOGADO(A))

TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS OAB - MT0019268A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011611-31.2017.8.11.0041. Ação: 

Divórcio c/c partilha de bens, guarda, alimentos e antecipação de tutela de 

urgência Vistos, etc... Considerando que foi desprovido o recurso de 

apelação conforme v. acórdão de Id n. 14494197/14494202, dê ciência às 

partes do retorno dos autos e após arquivem-se com as cautelas de 

estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033550-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. Q. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764/O-O (ADVOGADO(A))

GABRIELA RESENDE TOMAIN OAB - SP370383 (ADVOGADO(A))

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033550-67.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,913,753.00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: IRACEMA MARIA DE QUEIROZ CARDOSO SILVA Endereço: 

RUA ESMERALDA, 674, Ed. Golden Park - Apto. 204, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-050 POLO PASSIVO: Nome: MAUROZAN 

CARDOSO SILVA Endereço: RUA ESTOCOLMO, 300, Condominio 

Alphagarden, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do Requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos (art. 437, §1º do CPC), conforme despacho 

vinculado disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CUIABÁ, 29 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 
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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-496 GUARDA

Processo Número: 1021951-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA ESCANDELARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALO JULIANO NASCIMENTO DE CASTRO (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 Termo de Audiência Autos n. 

1021951-34.2017.8.11.0041 – PJe – Guarda e Pensão Alimentícia c/c 

Liminar Finalidade: Conciliação, instrução e julgamento Local/Data/Horário - 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018, às 13:30 horas P r e s e n t e s 

Conciliadora: - Zamaris Patrícia Dias de Souza Ocorrência: Feito o pregão 

às 13:32 e às 13:40, foi aberta a audiência. restou prejudicada a tentativa 

de conciliação, em razão do não comparecimento da Autora e sua 

patrona, embora devidamente intimadas conforme verificado no sistema. 

Ausente também o Requerido, o qual não foi citado e intimado, conforme 

id. 14947304. Nos autos não houve qualquer manifestação ou justificativa 

da patrona da Autora. Deste modo, encaminho os autos ao MM. Juiz para 

deliberações. (audiência encerrada às 13:46 horas) deliberações Foi 

proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... Intime-se a Requerente, na 

pessoa de sua advogada para, em 15 (quinze) dias, manifestar interesse 

no prosseguimento do feito. Havendo interesse, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de id. 14947304. Não havendo manifestação por parte 

do advogado, intime-se pessoalmente a Requerente Julina Escandelaria do 

Nascimento para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação. Nada mais 

havendo a registrar, o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, 

que lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu _______ 

Zamaris Patrícia Dias de Souza, que o digitei e subscrevi.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012112-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALHA MARCIA EVANGELISTA RABEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA GEORGIA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT19286/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Osvaldo Cassemir o Rabel Filho (TERCEIRO INTERESSADO)

Beatriz Fátima Figueiredo (TESTEMUNHA)

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. 1012112-82.2017.811.0041 Ação: 

Declaratória de Alienação parental com pedido de tutela provisória de 

urgência. Vistos, etc... Diante do aditamento da proposta de acordo 

aditada pela Requerente, Id n. 15138309, manifeste-se a Requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1033733-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. Z. D. S. (REQUERENTE)

A. H. D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA OAB - MT15412/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. Z. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1033733-38.2017.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [AQUISIÇÃO]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONILETI HOLANDA DOS SANTOS DE SOUSA 

Endereço: RUA PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78040-660 Nome: JOAO ZAPPA DOS SANTOS Endereço: RUA 

PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 

POLO PASSIVO: Nome: JOAO ZAPPA DOS SANTOS Endereço: RUA 

PATOS DE MINAS, 38, JARDIM MARIANA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-660 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

ciência da expedição do Alvará de Autorização ID 16184621, conforme 

decisão judicial 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 desta intimação.. 

CUIABÁ, 29 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-496 GUARDA

Processo Número: 1013842-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA OAB - MT10574/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTORIDADE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 
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- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1013842-94.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

FLAVIO DE MELO COSTA Endereço: RUA NOÊMIA EVANGELISTA 

MARTINS, 521, RUA 4, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-385 

POLO PASSIVO: Nome: KARLA LORENA DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA ACLIMAÇÃO, 335, HOSPITAL SAO MATEUS, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da parte Requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nos autos conforme despacho vinculado disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

CUIABÁ, 29 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011733-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT0008713A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA 

SILVA PROCESSO n. 1011733-10.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$6,144.00 ESPÉCIE: [Regulamentação de Visitas]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ERNESTO CALAZANS BARRETO 

Endereço: RUA A, 30, Quadra 02, RESIDENCIAL ILZA THEREZINHA PICOLI 

PAGOT, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-702 POLO PASSIVO: Nome: KLISSIA 

MARIANE DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR ANTONIO 

QUIRINO DE ARAÚJO, 243, Quitnet 02, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-318 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do Exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestar nos autos, conforme 

despacho vinculado disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CUIABÁ, 29 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 14575 Nr: 650-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->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: EEN, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, constata-se que a presente ação já foi 

sentenciada, fls. 14/15.

Entretanto, em setembro de 2018, o Requerente Ednardo Evangelista 

Nunes requereu a conversão da separação judicial em divórcio.

 Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, consideradando que o processo principal já está baixado, 

deve obrigatoriamente tramitar pelo meio eletrônico-PJE, considerando que 

a partir da data de 07/11/2016, passou a ser obrigatória a utilização do 

aludido sistema.

Assim, determino o desentranhamento da petição e dos documentos de 

fls. 37/43, com as cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos 

termos da CNGC, devendo ser entregues ao seu subscritor para as 

providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 466335 Nr: 33553-83.2010.811.0041

 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: MATBDS, LTBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO TALON BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:13.017/MT, LEONÍCIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Ante o comprovante de depósito juntado às fls. 74, defiro o pedido de 

desarquivamento deste processo indicado às fls. 67, último parágrafo.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela Provisória em 

Antecipação de Tutela, movida por Maria Auxiliadora Talon Barbosa dos 

Santos e José Francisco dos Santos em desfavor a Leandro Talon 

Barbosa dos Santos, sob os argumentos apostos na inicial, fls. 08/15.

Atento ao noticiado e pleiteado pelos Requerentes na petição de fls. 65/67, 

esclareço que o requerimento para alienação de automóvel, deverá ser 

postulado, querendo, através de Alvará Judicial, em processo autônomo, 

razão pela qual indefiro.

Aliás, em caso semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PLEITO DE ALVARÁ 

JUDICIAL PARA VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INVIABILIDADE. O 

pedido de alvará judicial para a venda de sacas de soja existentes em 

nome do curatelado, deverá ser deduzido em ação própria, com ampla 

dilação probatória, sendo inviável o seu conhecimento nos autos da ação 

de interdição. Tal medida visa a evitar desnecessário tumulto processual. 

Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70072321540, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/03/2017)”.

Nada mais sendo requerido pelas partes, retornem os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 777661 Nr: 31029-45.2012.811.0041

 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: MEDMM, CRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MOURA MATTOS - 

OAB:20.130, DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - 

OAB:25.379, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos verifica-se que a presente ação já foi sentenciada, 

fls. 61.

Entretanto, em setembro de 2018, a Exequente requereu o cumprimento de 

sentença, ante o descumprimento de obrigação alimentar pelo Executado.

 Dito isso, esclareço que por meio da Resolução 03/2018-TP, ficou 

estabelecido em seu artigo 13 o seguinte:

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I – o processo principal já estiver baixado;

 II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça”.

Dessa forma, em se tratando de cumprimento de sentença, como é o 

caso, deve obrigatoriamente tramitar pelo meio eletrônico-PJE, 

considerando que a partir da data de 07/11/2016, passou a ser obrigatória 

a utilização do aludido sistema.

Assim, determino o desentranhamento da petição e dos documentos de 

fls. 63/79, com as cautelas de estilo, certificando, sem renumerar, nos 

termos da CNGC, devendo ser entregues ao seu subscritor para as 

providências que entender cabíveis.

Após, retornem os autos ao arquivo com as devidas baixas e anotações.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140397 Nr: 27581-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICIONEA DA SILVA RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL, 

THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL, CLEONICE APARECIDA TEIXEIRA, 

GREGORY SILVA RIBEIRO SANDOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22.168/MT, THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DA SILVA CRUZ - 

OAB:10.613

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DA SILVA 

CRUZ, para devolução dos autos nº 27581-25.2016.811.0041, Protocolo 

1140397, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 955094 Nr: 2664-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAGDSB, LMDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8867/MT

 Nos termos da Legislação vigente e da ordem de serviço nº 01/2007 - 

GAB desse Juízo, impulsiono o feito para intimação das partes para 

manifestarem conforme determinado as fls. 370, no prazo de três dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 215201 Nr: 24036-30.2005.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIAS GOMES DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:4064/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIAS GOMES DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:4064/MT

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para ciência na sentença de fls. 1100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 774421 Nr: 27620-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDA, LFDA, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Constata-se às fls. 125/126, que os d. patronos dos Exequentes, foram 

intimados a manifestarem sobre o pedido e documentos de fls. 119/123, 

contudo, permaneceram inertes, fls. 127.

 Intimem-se, pessoalmente, os Exequentes, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos sobre a petição e documentos de fls. 

119/123, requerendo o que entender cabível para fins de prosseguimento 

do feito, bem como, para, regularizem sua representação processual, 

considerando a maioridade, fls. 12/13, sob pena de extinção do feito.

 Não sendo encontrados para intimação pessoal, intime-os, por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

nos termos acima determinados, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva
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 Cod. Proc.: 1154385 Nr: 33643-81.2016.811.0041

 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: HMGR, AMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSTDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Primeiramente, cumpra-se o determinado às fls. 51, segundo parágrafo.

Diante do informado pelas partes às fls. 55/55v e fls. 64, antes de proferir 

qualquer decisão, em consonância com o artigo 139, V, do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 03/12/2018 às 15:00 

horas.

Deve, a Exequente, até a data da audiência acima designada, apresentar 

nos autos, demonstrativo de débito atualizado.

 Intimem-se as partes, genitora da Exequente e Executado, pessoalmente, 

para comparecimento, acompanhados de seus documentos pessoais.

Intimem-se, ainda, o d. patrono da parte Exequente Dr. Jones Souza Velho 

e a d. Defensora Pública Dra. Gislaine Figueira Desto que assiste o 

Executado, para comparecerem na aludida audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 316028 Nr: 19958-22.2007.811.0041

 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: MARGARETH SANTOS VIEIRA, TAYNA MATHEUS DE 

OLIVEIRA VIEIRA, ESPÓLIO DE EDUARDO KENEDY DE OLIVEIRA VIEIRA, 

ISAAC PORTO DE OLIVEIRA VIEIRA, RAQUEL RIBEIRO PORTO DE 

OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE SOUZA RISCADO - 

OAB:167.849/RJ, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, INGRID MARY 

DA SILVA - OAB:200.593/RJ, ROBERTO GUEDES - OAB:81564-RJ, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILLA MORAES - 

OAB:10222

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS, PARA DEVOLVER O 

PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, EM 

24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005364-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH REVELES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – atendidos 

os interesses e bem estar do civilmente incapaz, bem como as 

formalidades legais, opino pela homologação judicial do acordo entabulado 

pelas partes, nos termos do inciso III, do Art. 487, 

CPC.DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... 

Compensando os presentes autos verifica-se que a parte requeria (ID 

15938865) concordou com o pleito inicial, pugnando pela decretação do 

divórcio e que volte a usar o nome de solteira.No mais, ratifica que o único 

filho que adveio do relacionamento, hoje maior e capaz e não adquiriram 

patrimônio durante o convívio marital a ser dividido entre o casal.Isto posto, 

acolho o pleito inicial, por Sentença (Art. 487, I, do CPC), extinguindo a 

presente com resolução do mérito; decretando o divórcio do casal, 

extinguindo-se o vinculo matrimonial. Sem custas.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil para que procedam as devidas averbações em relação ao 

divorcio, sendo que a requerente manterá o nome solteiro: RUTH REVELES 

PEREIRA.Intime-se as partes.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005364-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH REVELES PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – atendidos 

os interesses e bem estar do civilmente incapaz, bem como as 

formalidades legais, opino pela homologação judicial do acordo entabulado 

pelas partes, nos termos do inciso III, do Art. 487, 

CPC.DELIBERAÇÕES:Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... 

Compensando os presentes autos verifica-se que a parte requeria (ID 

15938865) concordou com o pleito inicial, pugnando pela decretação do 

divórcio e que volte a usar o nome de solteira.No mais, ratifica que o único 

filho que adveio do relacionamento, hoje maior e capaz e não adquiriram 

patrimônio durante o convívio marital a ser dividido entre o casal.Isto posto, 

acolho o pleito inicial, por Sentença (Art. 487, I, do CPC), extinguindo a 

presente com resolução do mérito; decretando o divórcio do casal, 

extinguindo-se o vinculo matrimonial. Sem custas.Oficie-se ao Cartório de 

Registro Civil para que procedam as devidas averbações em relação ao 

divorcio, sendo que a requerente manterá o nome solteiro: RUTH REVELES 

PEREIRA.Intime-se as partes.Ciente o Ministério Público.Cumpra-se.Luis 

Fernando Voto Kirche.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1026211-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER MILTON DA SILVA SOARES OAB - MT13802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 14/12//2018 às 13:00 hs.. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 145 de 424



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, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020763-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 14/12/2018 às 14:45 hs.. Cite-se 

o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021538-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

1021538-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OTACIR DE SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: DIVOENE SOARES FERREIRA MARTINS 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. Em analise aos autos, e, atento ainda ao 

dispositivo do art. 1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade 

da menor, aliado ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, 

arbitro alimento provisório no importe de 24,18% dos rendimentos da 

requerida, descontados somente IR e INSS valor este que entendo o mais 

adequado, possibilitando a satisfação mínima das necessidades da filha, 

que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 

10 (dez) de cada mês, devendo ser depositado na conta do genitor: 

Banco Caixa Econômica Federal, agência: 3276, operação:013, conta 

poupança: 00003044-0. Quanto às visitas, tratando-se de direito 

fundamental da criança, que não pode ser objeto de qualquer forma de 

negligência ou omissão (CF., art 227 e ECA, art. 5°) e convencendo-me da 

verossimilhança da alegação e ante o fundado receio de dano irreparável 

à menor, privada do afeto e carinho da genitora, com fulcro no artigo 300 

do CPC, defiro, a antecipação dos efeitos da tutela, regulando o direito da 

mãe visitar a filha, podendo levá-los consigo em finais de semana 

alternados, devendo o genitor levar a criança no lar materno às 18:00 

horas e busca – la no mesmo local às 18:00 horas do domingo. Com 

relação ao pedido de guarda proceda-se estudo social no prazo de 20 

(vinte) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 14/12/2018 às 15:30 hs. 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. Intime – se a 

genitora para que apresente conta para o deposito da pensão alimentícia. 

Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020320-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0006404A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Deixo para analisar em audiência o 

pedido liminar. Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia _17___/__12__/2018 às __16__h__00__m. Cite-se a 

requerida, por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo Autor (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 Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017942-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. O. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. W. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO- Impulsiono o feito com 

intimação do patrono do autor para impugnar a contestação no prazo legal, 

caso queira. CUIABÁ, 29 de outubro de 2018. WELLITOM OSORSKI 

GOULART Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916374 Nr: 41030-21.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAHA, AHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDERSON CÁSSIO COSTA OURIVES, para 

devolução dos autos nº 41030-21.2014.811.0041, Protocolo 916374, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1075916 Nr: 57908-84.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDAT, CTDAT, CTB, LDAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Código nº 1075916.

 Diante da prisão do executado (fls. 61/61), determino senhor Gestor 

Judicial que após o prazo da prisão, realize a baixa do mandado junto ao 

Sistema Nacional BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Prisão) junto 

ao CNJ.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 767769 Nr: 20610-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDC, MCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, AFDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte embargada 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.: 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:

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte inventariante 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.: 707578 Nr: 1130-36.2011.811.0041

 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: JANE BARBOSA GALVAO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GERCY CORREA GALVAO, 

ESPOLIO DE RENYD BARBOSA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino o feito com intimação do patrono da parte inventariante 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.: 1285614 Nr: 3450-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1285614

Certifique – se o trânsito em julgado da Sentença proferida às fls. 37.

Após, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 147 de 424



 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 463838 Nr: 31977-55.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. P., LETÍCIA PEDREIRA PEREZ, ROSANIA PEDREIRA 

PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DE OLIVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 463838

A parte Exequente informa desconhecer bens passíveis de penhora em 

nome do Executado e requer a suspensão do trâmite processual nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. (fls. 84).

Assim sendo, suspendo o curso da presente Ação de Execução de 

Alimentos, Processo n.º 31977-55.2010.811.0041, Código 463838, pelo 

prazo de 01 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente. (art. 

921, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo de sem localização de bens, remetam-se os autos ao 

arquivo, conforme art. 921, § 2º, do NCPC, sem prejuízo de serem 

desarquivados a qualquer tempo (art. 921, § 3º, NCPC).

 Ressalto que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o 

transcurso do período de 01 (um) ano, sem que haja manifestação da 

parte Exequente (art. 921, § 4º do NCPC).

Após o transcurso do prazo, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 921, § 5º do NCPC).

Não havendo manifestação das partes, voltem conclusos para extinção 

com fundamento no art. 921, V, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 463839 Nr: 31978-40.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PEREIRA PEREZ, LETÍCIA PEDREIRA PEREZ, 

ROSANIA PEDREIRA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DE OLIVEIRA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 463839

A parte Exequente informa desconhecer bens passíveis de penhora em 

nome do Executado e requer a suspensão do trâmite processual nos 

termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. (fls. 119).

Assim sendo, suspendo o curso da presente Ação de Execução de 

Alimentos, Processo n.º 31978-40.2010.811.0041, Código 463839, pelo 

prazo de 01 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente. (art. 

921, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo de sem localização de bens, remetam-se os autos ao 

arquivo, conforme art. 921, § 2º, do NCPC, sem prejuízo de serem 

desarquivados a qualquer tempo (art. 921, § 3º, NCPC).

 Ressalto que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o 

transcurso do período de 01 (um) ano, sem que haja manifestação da 

parte Exequente (art. 921, § 4º do NCPC).

Após o transcurso do prazo, intimem-se as partes para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 921, § 5º do NCPC).

Não havendo manifestação das partes, voltem conclusos para extinção 

com fundamento no art. 921, V, do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 954808 Nr: 2533-98.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADSS, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE MARIA DE FREITAS 

LEON BORDEST - OAB:9.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(...)Desse modo, considerando se 

tratar de acordo, intime-se a parte Exequente, para juntar instrumento 

procuratório da Senhora Clara Raquel da Silva, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento na homologação do acordo.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024564-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. F. (EXEQUENTE)

A. L. F. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE FERREIRA OAB - MT3574/O (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT0008578A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENE SENA VIDIGAL OAB - MT16402/O (ADVOGADO(A))

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508/O (ADVOGADO(A))

JEANNIE ROSA E SILVA OAB - MT6510/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024564-27.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15937266 - "(...) ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Por conseguinte, oficie-se ao empregador do 

executado para que proceda com o desconto da pensão alimentícia, 

conforme vindicado. Custas e despesas processuais pelo executado, 

assim como os honorários sucumbenciais, na forma constante na decisão 

de ID. 12715717. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se, observadas as 

baixas e formalidades necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011465-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011465-87.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA/REQUERIDA, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

16176407 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
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sem resolução do mérito. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 90, caput, do NCPC, devendo, 

no entanto, permanecer suspensa, em razão da assistência judiciária 

gratuita concedida. 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, 29 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001111-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. S. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001111-66.2018.8.11.0041 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 

15992874 - "(...) Por estas razões, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, combinado com o artigo 354, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Por fim, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita 

pleiteado na peça de ingresso e, em decorrência, as custas e despesas a 

que condeno o autor, permanecerão suspensas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se, com as devidas 

anotações e baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público." Cuiabá/MT, 29 

de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036814-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. B. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036814-58.2018.8.11.0041 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 16159965, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 31/01/2019, às 14:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT7615/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

Requerente a fim de, no prazo legal, comprovar nos autos a distribuição 

da Precatória já expedida ou carrear aos autos as guias pertinentes a tal 

ato. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1026789-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. (RÉU)

G. A. F. (RÉU)

B. A. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA BETANIA AMANCIO DA SILVA FERREIRA OAB - 023.173.564-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026789-83.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15850227, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030844-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. R. (RÉU)

A. A. L. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILENE BENEDITA LEMES DE SANTANA OAB - 705.553.621-91 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030844-77.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 16177818, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1032576-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1032576-93.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15856924, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036133-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. P. D. S. C. (AUTOR(A))

L. K. P. D. S. C. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036133-88.2018.8.11.0041 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 16156850, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 31/01/2019, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010480-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HORTENCIO RIBEIRO (REQUERENTE)

LENIRA DE MATOS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1010480-21.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

resposta ao ofício expedido nos autos, em cumprimento à decisão de ID 

11336280, impulsiono os autos para intimar os requerentes a fim de, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca da resposta do TJMT, 

bem como sobre os documentos de ID 10937986, inclusive sobre a 

informação de que em dezembro de 2009 já houve um pagamento de carta 

de crédito em nome de João Bosco Ribeiro, requerendo o que entender de 

direito, e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010629-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNY SOUSA PEREIRA OAB - 766.789.462-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

16227821, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015872-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015872-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 16050820, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 20/01/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015872-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1015872-05.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 1605020, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 24/01/2019, às 16:20 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(s) habilitado(s) e 

testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando sua 

ausência em confissão e revelia, podendo, se assim o quiser, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371621 Nr: 8025-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE CAMPOS DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLLA MAEVAH CAMPOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) AUGUSTO DE ALMEIDA, para devolução dos 

autos nº 8025-81.2009.811.0041, Protocolo 371621, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128261 Nr: 15617-89.2003.811.0041

 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: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4.639, 

UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - OAB:OAB/MT 11440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VIVIANE DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 15617-89.2003.811.0041, 

Protocolo 128261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740994 Nr: 37768-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDES, EARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HENRIQUE BOM 

DESPACHO DANTAS BORGES, para devolução dos autos nº 

37768-68.2011.811.0041, Protocolo 740994, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1146272 Nr: 30092-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY APARECIDA GADOTTI, JANAINA FERREIRA 

BERNARDES, LUANA FERREIRA BERNARDES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEMI BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945/MT, FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista a retificação das primeiras declarações (fls. 323/334),impulsiono 

os autos intimar as herdeiras a fim de, querendo e no prazo de 15 dias, 

sobre ela se manifestarem, e, após, para irem os autos à Fazenda Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 785984 Nr: 39866-89.2012.811.0041

 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: ERZILA DE ALMEIDA PERRI, ANA DE ALMEIDA 

VARGAS BATISTA, ORIVALDO AQUINO DE ALMEIDA, ANTONIO ANTERO 

DE ALMEIDA, ESPOLIO DE LUIZ TEODORO DE ALMEIDA, ULRIKE PUPP DE 

ALMEIDA, FRANCISCA JULIA DE ALMEIDA CARVALHO, JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA, IRACEMA PUPP DE ALMEIDA, PEDRO GODDARD DE ALMEIDA, 

FLORINDA PUPP DE ALMEIDA, KONSTANTIN LUDWING DE ALMEIDA, 

MANOEL BOSCO DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA CURVO, 

ELIETH DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDGAR ESPERIDIAO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ANTERO DE ALMEIDA - 

OAB:0368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimar o subscritor da peça de fls. 190/191, Dr. 

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (OAB/MT n.º 9.257), acerca da decisão 

de fl. 206/207, cuja parte dispositiva é a seguinte: "(...) No presente feito, 

não existe interesse-adequação, porquanto, diante da existência de bens 

a partilhar, imperativa a abertura/habilitação dos valores em autos de 

inventário, ainda que na forma de arrolamento, razão pela qual, INDEFIRO o 

processamento do pleito de fls. 190/191. Às providências."

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004373-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VILELA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262/O (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(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, 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. 

Tendo em vista que o Superior Tribunal Federal, nos autos do Recurso 

Extraordinário n. 905357, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 864), 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029674-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLY GERALDO PINHEIRO OAB - MT16549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

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, 

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, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025280-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BOTAN (IMPETRANTE)

SIMONE BOTAN MARINHO (IMPETRANTE)

ONOFRE PEDRO BOTAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (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: Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013573-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDNA VERONICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

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, 

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 embargado. 

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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021935-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

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: Vistos etc. 

Compulsando atentamente os autos, verifico exíguo desacerto no 

comando judicial que recebeu a presente demanda como mandado de 

segurança, quando na verdade o feito se refere a ação anulatória. Deste 

modo, com fito de evitar futura alegação de nulidade, oportunizo a parte 

requerida a adequação das alegações trazidas na sua alegação. Sem 

prejuízo da providência supra, determino que a parte autora, acoste aos 

autos comprovação da condição financeira noticiada na espécie, no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017073-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (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: 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010818-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031/O-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (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 e 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. DECISÃO: Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008855-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DE SOUZA DESPACHANTE - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO 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: Diante do 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida na 

espécie. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032880-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS - EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO SAMORANO MEDINA OAB - SP385482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA CRUZ ARAUJO VIEIRA, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 

matrícula 206.570 (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: Sendo assim, em 

face das razoes já expostas e com essas considerações, DENEGO A 

SEGURANÇA INVOCADA e, via de consequência, julgo extinto o 

processo, mediante resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. 

Desnecessário o reexame necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei 

nº 12.016/09. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

pertinentes. P.I.C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 152 de 424



Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018242-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE NERY DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018242-88.2017.8.11.0041. IMPETRANTE: ELIENE NERY DA COSTA 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO ADJUNTO DA 

RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT Vistos, etc. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, determinou a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020765-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020765-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ELISANGELA DUARTE DOS 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. No mais, colha-se parecer ministerial. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

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: 1002653-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004472-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA LEITE FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

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: 1000989-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIDIA DE CASTRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(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: 1024196-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELZIMA DAS GRACAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34299 Nr: 2944-40.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.P.A. GRÁFICA E PAPELARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS, para 

devolução dos autos nº 2944-40.1998.811.0041, Protocolo 34299, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 
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cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34481 Nr: 1758-89.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM DERZE - CONTRUTORA CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE CALDAS MIGUEIS 

RIBEIRO - OAB:2180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS, para 

devolução dos autos nº 1758-89.1992.811.0041, Protocolo 34481, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012135-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ESTEVAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANNE ANGELO DA SILVA OAB - 041.234.821-71 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado DECISÃO: Intime-se a Parte Requerente para se 

manifestar acerca das informações apresentadas pelo Estado de Mato 

Grosso em id: 15037696, bem como requerer o que entender de direito. 

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. DECISÃO:

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019466-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

FEDERACAO DAS SANTAS CASAS, HOSPITAIS E ENTIDADES 

FILANTROPICAS PRESTADORAS DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS APELADOS, 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024033-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIANE DEBORA PELISAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para REQUERER o que entender de direito, no prazo de 5 

(cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006404-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Executada para CIÊNCIA do despacho proferido nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva está, a seguir, transcrita: " Vistos, etc. Intime-se a Parte 

Executada para efetuar o pagamento dos valores indicados em Id. 

12680664 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil. Não sendo 

efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% sobre o 

montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma oportunidade, 

o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017809-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYUNDAI CAOA DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUIMARAES FRANCISCO OAB - SP302659 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "..Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os 

embargos declaratórios oferecidos e, consequentemente, postergo a 

análise do pedido de tutela de urgência para após a apresentação da 

contestação do Requerido. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725820 Nr: 21564-46.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE MORAES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

21564-46.2011.811.0041, Protocolo 725820, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008543-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ELISIO POLTRONIERI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO(A))

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: Compulsando os 

autos, verifica-se o pedido de desistência da ação, formulada pela Parte 

Autora ao ID 14255721 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrado por VÍTOR ELÍSIO POLTRONIERI contra ato dito coator praticado 

pelo GERENTE DA GECAD – GERÊNCIA DE ESTUDOS CADASTRAIS, 

GEOPROCESSAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS FUNDIÁRIOS DO 

INTERMAT. Ressalto que o mandado de segurança não necessita da 

concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504358-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (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: Isso posto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, 

LHES NEGO PROVIMENTO. No mais, intime-se o embargado, autor na 

presente ação, para que tome ciência da decisão da Presidência do TJMT, 

anexada pelo requerido no ID 143386049, a qual também foi recebida por 

este juízo por intermédio do Malote Digital n. 81120183531614. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009795-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RÉU)

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, 

proferida nos autos do processo acima identificado. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504770-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETIANNE LAURA BUENO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. Para 

fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação como 

determinado em sentença, que para o presente caso, deverá adotar o 

procedimento por arbitramento, nos termos do art. 509, I, CPC. Em sendo 

assim, intimem-se as partes para, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos que entenderem pertinentes, no prazo de 10 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503777-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DE SOUZA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (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: Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de 

declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS PROCEDENTES apenas 

para sanar o erro material, tornando sem efeito a revelia decretada na 

sentença de ID 2405599, mantendo a sentença inalterada na parte 

remanescente. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033168-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA REGINA PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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: ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003012-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUNEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345/O (ADVOGADO(A))

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: Vistos, etc. 

Diante do teor da Certidão de ID. 2454623, tem-se que a manifestação 

juntada ao ID 3235288 é intempestiva. Portanto, declaro a revelia do 

Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, 

II do CPC. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob 

pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005535-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

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: Vistos, etc. 

Diante do teor da Certidão de ID. 4341999, tem-se que a manifestação 

juntada ao ID 2881828 é intempestiva. Portanto, declaro a revelia do 

Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, 

II do CPC. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob 

pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005484-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO(A))

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: Vistos, etc. 

Diante do teor da Certidão de ID. 4342011, tem-se que a manifestação 

juntada ao ID 2883666 é intempestiva. Portanto, declaro a revelia do 

Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, com fulcro no art. 345, 

II do CPC. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob 

pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034137-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do DETRAN - MT (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 

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, revogando a liminar 

concedida e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a 

análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029304-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIEL R. MENDES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Compulsando os 

autos, verifica-se o pedido de desistência do mandamus, formulada pela 

Parte Autora ao ID. 11614171 destes autos de MANDADO DE 

SEGURANÇA, impetrado IVONIEL R. MENDES – ME contrato dito coator 

praticado pelo SECRETARIO DE GERENCIA DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS – GCAD – SEFAZ/MT. Verifico que não houve a notificação 

da autoridade coatora, todavia, o mandado de segurança não necessita 

da concordância do impetrado (STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com 

fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, julgo o processo 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500009-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LENIR VAZ GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTDUAL DE TRANSITO 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: Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora proceda ao licenciamento e transferência do veículo 

TOYOTA HILUX SW4 D, ano/modelo 1997/1997, placa KAI2008 de 

propriedade da Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

das multas lançadas no sistema do órgão de fiscalização, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências, tornando definitiva a liminar deferida. 

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por 

intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência 

com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com 

fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o 

decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. 

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004293-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(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, 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: 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 Novo Código de Processo Civil, 

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: 1016279-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDEE MARIA BENETTI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(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: Por todo o 

exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar 

deferida às fls. 15/17, para determinar que o órgão estadual analise e 

conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o processo administrativo nº 

616192/2015 protocolado em 23/11/2015, expedindo e entregando à 

Impetrante a certidão por tempo de contribuição e demais documentos 

solicitados. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a Impetrante para que retire os 

documentos junto ao MTPREV diante da informação de fls. 42/43. Com o 

trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. P. R. I. 

C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001584-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON OLIVEIRA MENDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PENITENCIÁRIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(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, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000997-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CESAR PEREIRA (IMPETRANTE)

F. C. P. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora da EE Souza Bandeira (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 
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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, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando a liminar 

deferida ao ID 493214, para que o Impetrante seja matriculado na 1ª série 

do ensino fundamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. Com o trânsito em julgado 

e observado às formalidades legais, arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027386-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO POLO ATIVO A ESPECIFICAR AS 

PROVAS QUE PRETENDE PRODUZIR, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

JUSTIFICANDO A SUA NECESSIDADE, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037056-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE ANDRADE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. De acordo com o §2º, do art. 99, do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

comprove, no prazo de cinco dias, a hipossuficiência alegada na petição 

inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das custas 

iniciais. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037004-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMARY BAGGIO DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "Isso posto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. 

Notifique-se as autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestarem 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" 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 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: 1001029-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FABIANO SABINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027954-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA,: ALCIDES LIBERALI, CARLO RALPH D E MUSIS; VICTOR BRAGA 

MELLO; PATRICIA MARTINS MAGGIO; ANTONIA JANNYKELLY SILVA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Em atenção ao requerimento formulado ao ID 13388428, 

esclareço que o pagamento de diligências não faz parte das custas 

processuais que englobam a gratuidade de justiça. Pois bem, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII da Constituição Estadual, o Mandado de Segurança é processo 

isento de custas e honorários advocatícios. Em que pese o mandado de 

segurança ser isento de custas, o pagamento de diligência em tese, não 

acarreta prejuízo ao sustento das partes. A Impetrante alega ser 

hipossuficiente e por essa razão não poderia arcar com o pagamento das 

diligências, todavia não comprova tal impossibilidade. Dessa forma, 

intime-se a Impetrante para demonstrar a impossibilidade alegada ou se 

assim entender, para que promova o pagamento de diligências, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015632-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Trata-se de pedido de Execução de Sentença requerido por 

MAILZA MARTINHA DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Em 

sede de apelação/remessa necessária, foi dado provimento parcial ao 

recurso e retificada em parte a sentença nos seguintes termos: Isto posto, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MAILZA 

MARTINHA DE OLVIEIRA para julgar parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial, reconhecendo o direito da apelante à diferença da 

defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da 

conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em fase de 

liquidação de sentença por arbitramento, aplicando os juros de mora, 

incidentes a partir da data da citação válida, na ordem de 1% (um por 

cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; de agosto de 

2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e 

a partir de julho de 2009, incidência dos índices da remuneração oficial da 

caderneta de poupança; no tocante a correção monetária, contados 

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, aplicável o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). No que se 

refere aos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados na forma 

do artigo 85, §4º, II, do CPC. Para fins de elucidação da controvérsia, deve 

ser promovida a liquidação da sentença como determinado no Acórdão, 

que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, 

nos termos do Art. 509, I, CPC. Posto isto, determino seja intimado o 

executado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014762-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MAINE MARTINS CAMPOS (AUTOR(A))

MARIO GIOVANNI DE SOUZA (AUTOR(A))

AUREA MARIA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

EDILENE MACEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do 

art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004378-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA REIS CARMONA OAB - MT0015156A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor do despacho a seguir transcrito, 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. DESPACHO: "Vistos, etc. Em contestação, o INSS 

afirmou que teria sido realizada a perícia médica e a concessão 

administrativa do benefício pleiteado, inclusive com o pagamento 

administrativo de todas as parcelas desde o requerimento (fls. 112/113). 

Intimado a se manifestar, o Requerente informou que seu benefício 

continua cessado (fl. 132). Saliente-se que foi concedida a antecipação 

de tutela para determinar a implantação de auxílio acidente ao Requerente, 

que pelo que consta, também não foi cumprida pelo Requerido. Este juízo 

deferiu a perícia médica e cancelou posteriormente justamente por conta 

da informação de cumprimento administrativo pelo Requerido. Dessa 

forma, intime-se o INSS para que comprove as alegações de fls. 112/113, 

bem como o cumprimento da liminar deferida nestes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011466-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

KATIA REGINA ZALESKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: "Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso 

e considerando que o referido decisum suspendeu a tramitação de 

referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, este feito 

permanecerá com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Não há, diante da afetação do recurso, perigo 

de dano que justifique a concessão da liminar em favor do impetrante 

neste momento, aliás é de bom tom que se aguarde o pronunciamento do 

Superior Tribunal de Justiça que promoverá, por meio de decisão nesse 

recurso repetitivo, uma pacificação nos entendimentos da jurisprudência 

do país. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JUNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008823-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009909-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES (AUTOR(A))

PEDRO HENRIQUE PRADO VIEIRA (AUTOR(A))

MIZAEL DE FARIA SILVA (AUTOR(A))

ADERSON RAFAEL DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

MORIEL BARBOSA CESAR (AUTOR(A))

ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE (AUTOR(A))

DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS (AUTOR(A))

TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA (AUTOR(A))

AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO (AUTOR(A))

FELIPE DE JESUS DAMASIO (AUTOR(A))

ADRIANO RODRIGUES GENTIL (AUTOR(A))

FERNANDO KACHORROSKI DOS SANTOS (AUTOR(A))
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JONATHAN GONCALVES CAVALCANTI (AUTOR(A))

WILLIAM HENRIQUE SILVA (AUTOR(A))

JULIANO DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

DENILSON SANTOS CARDOSO (AUTOR(A))

GUSTAVO MIGUEL RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JULIO CEZAR DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADELSON JOSE MARQUES FILHO (AUTOR(A))

WILLIAN RIBEIRO PADUA (AUTOR(A))

LUCAS VINICIUS KRAPPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intime-se o Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

justifique a necessidade da prova testemunhal requerida ao ID. 13436491, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZETE QUEIROZ BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003340-67.2016.8.11.0041 AUTOR(A): NEUZETE QUEIROZ BEZERRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme disposto no 

despacho ensejador da manifestação ao ID 4685814, a parte autora deve 

justificar claramente a necessidade desta modalidade de produção de 

provas, sob pena de indeferimento. Ante ao exposto, faculto à requerente 

que aja neste sentido, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 436359 Nr: 14790-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANUTA ALVES DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para que informe, em 30 dias, 

a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 

9º do art. 100 da Constituição Federal.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício Requisitório (art. 535, 

§3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.Cumpra-se 

INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 718072 Nr: 14260-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDSB, JOAO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Vistos etc.

Certifique-se a Senhora Gestora se o processo criminal n. 

1166-75.2011.811.0042 ainda se encontra na Vice-Presidência do TJ/MT.

 Em caso positivo, consoante postulado pela Defensoria Pública Estadual 

(fl. 256), oficie-se à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que encaminhe a este Juízo cópia do julgamento do 

referido processo criminal, o qual se mostra imprescindível para a 

continuidade do presente feito.

Em caso negativo, manifeste-se a Defensoria Pública, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 786068 Nr: 39952-60.2012.811.0041

 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: ANTONIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

 Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 808281 Nr: 14748-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e, 

consequentemente, EXTINTO O PROCESSO COM A ANÁLISE DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC.Condeno a parte autora em custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.Proceda-se ao desentranhamento da carta fiança ofertada às fls. 

352/368, conforme requerido pela autora às fls. 391/394.Sentença não 

sujeita à reexame necessário.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036464-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, 

SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS 

E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ASSOADE) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a antecipação da tutela jurisdicional para que o Requerido 

efetue o pagamento aos militares representados o valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do valor da remuneração a ajuda fardamento dos 

anos de 2016 e 2017 de cada um dos representados pela Associação 

Requerente nos termos do art. 129, LC 555/2014. Com a inicial vieram 

documentos. É o relatório. Decido. A antecipação de tutela pretendida 

deve ser de plano indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 

1º, da Lei nº. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto 

processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1º, da 

Lei nº 8.437/92. Vejamos: “Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista 

nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e 

seu parágrafo único e 7º da Lei nº. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 

1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 

4º da Lei nº. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei nº. 9.494/97). “Art. 1º 

Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no 

procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar 

ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser 

concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação 

legal.” (Lei nº. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7º, §2º da Lei 12.016/2009: 

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2º Não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza.” Nesse mesmo sentido é o posicionamento do E. STJ: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1.º DA LEI N.º 9.494/97. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA 

FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se consolidou 

no sentido da possibilidade de concessão de antecipação de tutela contra 

a Fazenda Pública, nos casos não vedados pelo art. 1.º da Lei n.º 

9.494/97. Assim, não versando os autos sobre reclassificação, 

equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor 

público ou concessão de pagamento de vencimentos, a antecipação de 

tutela deve ser deferida” (AgRg no Ag 802016 / PE – 5ª Turma – Rel. Min. 

Laurita Vaz - DJ 05/02/2007 p. 350). E também do E. TJMT: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE 

LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA QUE OBJETIVAVA 

ASSEGURAR INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS EM FOLHA - 

IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTS. 1º E 2-B DA LEI N°9.494/97 - 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO. A Lei 

n° 9.494/97 veda antecipação de tutela em demanda que tenha por objeto 

a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

(Recurso de Agravo de Instrumento nº. 52671/2007 – Classe II – 15 – 

Comarca de Porto Esperidião – 5ª Câmara Cível – Rel. Des. Munir Feguri). 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Com fulcro no art. 

98 do CPC, presentes os pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Diante da natureza da matéria, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017413-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DEOLINDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEISE TORINO OAB - MT7589-B (ADVOGADO(A))

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO(A))

ALINE RODRIGUES DE SOUZA MULLER OAB - MT21365/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio 

Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Danos Materiais e 

Morais ajuizada por ROBSON DEOLINDO LOPES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de 

auxílio doença e a concessão de aposentadoria por invalidez, bem como o 

pagamento retroativo desde 14/04/2012 e a indenização por danos morais 

em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a indenização por danos materiais em 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aduz o Requerente que sofreu acidente de 

trabalho no final de 2011, oportunidade em que caiu da altura de 3m (três 

metros) e quebrou o osso escafoide do punho direito. Relata que não foi 

emitida a CAT pelo empregador e teria sido o Requerente proibido de 

fazê-la sob a ameaça de dispensa. Argumenta que foi submetido a 

cirurgia, porém não recuperou as funções da mão direita devido a 

sequelas incapacitantes. Sustenta que estaria recebendo erroneamente o 

auxílio doença, pois estando incapacitado para o labor deveria ser 

aposentado por invalidez. Argumenta que ao invés de ser aposentado 

pelo INSS, o Requerido cortou seu benefício em 08/08/2016, mesmo 

permanecendo a incapacidade que o afastou do trabalho. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 31/42. Antecipação de tutela indeferida às 

fls. 43/45 (ID 4310429). Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação às fls. 52/71, e juntou os documentos de fls. 72/75. Resposta 

à contestação às fls. 124/129. Intimados a especificar provas, as partes 

postularam pela realização de perícia médica, que foi deferida às fls. 

130/133, com designação de data para a perícia. Encartado o laudo 

médico pericial às fls. 155/163, com manifestação da parte autora às fls. 

165/176. É o relatório. Decido. Conforme mencionado no relatório, pretende 

o Requerente o restabelecimento de auxílio doença e o pagamento 

retroativo a 14/04/2012, bem como a indenização por danos materiais e 

morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada. Analisando o laudo 

médico pericial encartado às fls. 155/163, verifico que em resposta aos 

quesitos 3, 4, 6, 11 e 12 formulados pelo Juízo, o perito assim respondeu: 

“3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta sequela de fratura do 

punho direito, ocasionando limitação funcional deste membro. 4. Existe 

nexo causal 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? 

Resposta: Não há como afirmar, pela ausência de documentação 

comprobatória e a divergências entre as informações presentes nos 

autos. 6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? Resposta: Apresenta quadro de sequela no 

membro superior direito, ocasionando redução em sua capacidade 

funcional. 11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as 

atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim. 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? Resposta: 

Permanente.” Em que pese o perito mencionar que não há como afirmar o 

nexo causal entre a patologia e o labor do Requerente, à fl. 96 consta uma 

carta de advertência emitida pelo empregador que evidencia a ocorrência 

do acidente de trabalho. Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a 

conclusão foi a seguinte: “Com base nos elementos e fatos expostos, 

conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e 

permanente. Não há limitação para a vida independente.” A despeito da 

informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente 

possui incapacidade laborativa parcial e permanente, verifica-se que o 

benefício devido ao Requerente é o do auxílio acidente. A Lei nº 8.213/91 

assim dispõe sobre o auxílio acidente: Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) § 1º O 

auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do 

salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a 

véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do 

segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) É elucidativa a 

doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que ao abordar 
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acerca do auxílio-acidente esclarece que “logo após o acidente, o 

trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há 

nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o 

trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a 

incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao 

auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, 

constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade 

funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício 

auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª 

edição. 2009. pag. 255). Nesse sentido o entendimento do Egrégio TJMT: 

REMESSA NECESSÁRIA — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, 

DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E 

JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Nos termos do artigo 

86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o 

auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas 

implicaram na redução da sua capacidade laborativa. Para fins de 

correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. 

Sentença retificada em parte. (ReeNec 77371/2016, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado 

no DJE 22/02/2017) DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - 

CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA 

- IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - 

HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 

305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL. Para a concessão do benefício do 

auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário 

demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou 

não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente 

exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, 

quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua 

cessação Não se mostra possível a cumulação dos benefícios de 

auxílio-acidente com a aposentadoria. Os honorários periciais devem ser 

fixados em conformidade com a Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - 

DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - 

AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA CONCEDIDOS DEPOIS DAS 

ALTERAÇÕES PROCEDIDAS NA LEI Nº 8.213/91 - CUMULAÇÃO VEDADA 

- RETIFICAÇÃO PARCIAL. Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma 

sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando 

comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou 

na redução da capacidade laboraL do segurado, conclui-se que faz jus ao 

benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos 

do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à 

cessação administrativa do benefício de auxílio-doença. Não se revela 

possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de 

aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração 

procedida na Lei nº 8.213/91. (Apelação / Remessa Necessária 

117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) Em que pese o Requerente 

não haver formulado o requerimento de auxílio acidente, as demandas 

previdenciárias permitem a flexibilização dos rígidos institutos 

processuais, devendo ser julgadas no sentido de amparar a parte 

hipossuficiente. Nesse sentido o entendimento do STJ em sede de recurso 

repetitivo: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÃO No. 8/STJ. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA 

DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER 

REPROPOSTA, DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA COMPROVAR O SEU DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS 

DESPROVIDO. 1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da 

processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não 

se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, 

que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em 

conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem 

como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam 

judicialmente os benefícios previdenciários. 2. As normas previdenciárias 

devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da 

Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do Trabalhador 

Segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos 

previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte 

hipossuficiente e que, por esse motivo, possui proteção legal que lhe 

garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se 

procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se 

aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas 

processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à 

prestação previdenciária a que faz jus o segurado. 3. Assim como ocorre 

no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística 

civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao 

indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, 

diante do interesse social que envolve essas demandas. 4. A concessão 

de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo 

individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à 

função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda 

geração o acesso à Previdência do Regime Geral; sendo certo que o 

trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se 

constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, 

visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de 

contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da 

assistência social. 5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a 

inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e 

a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 

268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 6. 

Recurso Especial do INSS desprovido. (REsp 1352721/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

16/12/2015, DJe 28/04/2016) Portanto, constatada a presença de 

incapacidade parcial permanente, é devido ao Requerente o benefício de 

auxílio acidente. Quanto ao início do benefício, a Lei nº 8.213/91 prevê o 

termo inicial em seu parágrafo 2º do art. 86, vejamos: § 2º O 

auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 

auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou 

rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com 

qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997) No 

mesmo sentido, o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.º 44/STJ. 

APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER 

DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.º, INCISOS I E II, DO CPC E DA 

RESOLUÇÃO STJ N.º 08, DE 07/08/2008. 1. Inaplicabilidade, à espécie, da 

Súmula n.º 7/STJ, por não se tratar de reexame de provas, mas sim, de 

valoração do conjunto probatório dos autos. 2. Conforme a jurisprudência 

deste Tribunal Superior, ora reafirmada, estando presentes os requisitos 

legais exigidos para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, 

§ 4º, da Lei n.º 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução 

da capacidade laborativa ?, não se pode recusar a concessão do 

benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de disacusia 

verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler. 3. O tema, 

já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte Superior, resultou na 

edição da Súmula n.º 44/STJ, segundo a qual "A definição, em ato 

regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a 

concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" 

contida na citada Súmula significa que o benefício acidentário não pode 

ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo de disacusia 

apresentado pelo Segurado. 5. No caso em apreço, restando 

evidenciados os pressupostos elencados na norma previdenciária para a 

concessão do benefício acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula 

n.º 44/STJ. 6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na 
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seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é 

fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício, ou, havendo 

requerimento administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo 

inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo, tal entendimento 

não se aplica ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido 

de concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve 

corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de 

julgamento extra petita. 7. Recurso especial provido. Jurisprudência do 

STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução STJ n.º 08, de 07/08/2008. (REsp 1095523/SP, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 

05/11/2009) Portanto, o termo inicial para o recebimento do auxílio acidente 

será o dia subsequente ao da cessação do auxílio doença, que deverá 

ser apurado pela autarquia previdenciária, não podendo o juízo precisar 

exatamente o lapso temporal sem o recebimento do benefício ou o dia de 

sua cessação. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para reconhecer o direito à implantação do auxílio 

acidente CONDENANDO o Requerido ao pagamento retroativo, se houver, 

com termo inicial ao dia subsequente à cessação do auxílio doença, com 

incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança 

desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 

11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base 

no INPC, conforme Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 

8.213/91, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905. Tendo em vista a juntada do 

laudo pericial, determino a expedição de alvará para levantamento dos 

honorários periciais, observando os dados bancários indicados pelo Sr. 

Perito à fl. 155. Oficie-se a autarquia previdenciária para que tome 

conhecimento desta decisão. Sem custas, condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023078-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARCO ANTONIO 

MANTERO TOSCANO DE BRITTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional 

integrais e proporcionais e licenças prêmio não usufruídas. Aduz o 

Requerente que aposentou-se em 13/01/2012, e que possui 04 (quatro) 

meses de licenças prêmio referente aos quinquênios de 27/12/1996 a 

26/12/2001 (um mês) e 27/12/2001 a 26/12/2006 (três meses), bem como 

um período de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional referente a 

27/12/2010 a 27/12/2011 e férias proporcionais acrescidas de 1/3 

constitucional referente a 27/12/2011 a 12/01/2012 (16 dias), não 

usufruídas. Relata que as verbas se referem a período não usufruído, não 

convertido em espécie e nem averbado para fins de aposentadoria. 

Sustenta que requereu o pagamento administrativamente, todavia o pedido 

foi negado devido ao Decreto Estadual nº 945/2012, que suspendia o 

pagamento de indenizações de férias e licenças prêmio. Conta que teria 

direito a R$ 97.750,45 (noventa e sete mil setecentos e cinquenta reais e 

quarenta e cinco centavos) a título de férias integrais e proporcionais 

acrescidas de 1/3 e licenças prêmio, valor este que corrigido totaliza R$ 

102.240,90 (cento e dois mil duzentos e quarenta reais e noventa 

centavos). Em virtude do não pagamento, o Requerente busca a 

conversão em espécie das férias e licença prêmio tendo em vista que se 

aposentou e não mais poderá gozá-las. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 14/42. Intimado a comprovar a hipossuficiência 

alegada (fl. 63), o Requerente procedeu ao recolhimento das custas às 

fls. 65/68. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às 

fls. 70/84. Resposta à contestação (fls. 87/93). Intimados a especificar 

provas, as partes nada postularam. Parecer do Ministério Público às fls. 

101/102, manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção 

ministerial, pela ausência de interesse público. É o relatório. Decido. Antes 

de adentrar ao mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo 

Requerido. Alega o Requerido a ocorrência da prescrição quinquenal nas 

relações de trato sucessivo, consoante o disposto no Decreto nº 

20.910/1932. O Colendo STJ já manifestou entendimento de que o prazo 

prescricional de férias vencidas e não gozadas, bem como de licença 

prêmio não usufruída, inicia no ato da aposentadoria, vejamos: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E 

NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO 

PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. O 

colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto 

o Servidor aposentado quanto o ainda em atividade fazem jus à 

indenização por férias não gozada, uma vez que deixaram de usufruir, no 

período adequado, seu direito a férias por vontade da própria 

Administração. 2. A própria Administração optou em privar o Servidor por 

período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas 

férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do 

instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode 

negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, 

sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da 

Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 3. Conforme orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado 

expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo 

prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por 

ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade. 

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. (AgRg 

no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015) 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA 

ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ 

PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA 

APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se 

tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo 

prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não 

gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de 

Contas. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal 

Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a 

aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração 

pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 

1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de 

locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão 

em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a 

exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem 

como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso 

especial a que se nega provimento. (REsp 1634035/RS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) 

Considerando que a aposentadoria do Requerente ocorreu em 13/01/2013 

conforme documento de fl. 17, e que a presente ação foi intentada em 

14/12/2016, não há que se falar em prescrição, de maneira que rejeito a 

preliminar. Passo a análise do mérito. Conforme mencionado no relatório, o 

Requerente foi aposentado em 2013, e não usufruiu os períodos 

adquiridos como licenças prêmio e férias integrais e proporcionais, 

conforme se observa às fls. 28/29. Ressalte-se que o referido período 

não foi usufruído, pago ou averbado para fins de aposentadoria. O 

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC nº 

04/1990) assim dispôs sobre o tema: Art. 97. O servidor fará jus a 30 

(trinta) dias de férias, que podem ser cumuladas até o máximo de dois 

períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as 

hipóteses em que haja legislação específica. Art. 109. Após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o 

servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua 

conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor. Dos 

atestados trazidos pelo Requerente verifica-se que os períodos 

requeridos não foram usufruídos e o Requerido não logrou êxito em 

comprovar o contrário, além de o indeferimento administrativo ter sido 
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baseado apenas na suspensão do Decreto nº 945/2012. O referido 

decreto assim dispunha acerca do pagamento de férias e licenças prêmio: 

Art. 16 Fica estabelecida a seguinte ordem prioritária de pagamento: I – 

pessoal e encargos sociais; II – serviço da dívida pública; III – outras 

despesas correntes; IV – investimentos/inversões financeiras. (...) § 4º 

Na realização das despesas do grupo de pessoal e encargos sociais 

ficam suspensos os pagamentos de indenizações de férias e de 

licenças-prêmio. Note-se que decreto foi editado em janeiro/2012 e dava 

providências orçamentárias e financeiras do exercício do ano de 2012, 

não podendo a Administração se isentar do pagamento ad eternum. 

Ademais, a Portaria conjunta SEPLAN/SEFAZ/SAD/AGE nº 07/2012 

delimitou o encerramento da execução orçamentária e financeira de 2012 

em dezembro do corrente ano. Diante do fato de que o Requerente não 

poderá mais gozar dos períodos em razão de sua aposentadoria, a 

conversão em pecúnia é medida que se impõe. Em igual sentido é a 

jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL – LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA – 

RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA TÁCITA 

DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO. 

A data da aposentadoria do servidor público é o termo a quo para 

contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de 

licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para 

aposentadoria. No caso, o servidor pleiteou o pagamento administrativo 

dentro do prazo quinquenal legal, portanto, "o reconhecimento 

administrativo das parcelas devidas desde o ato de aposentadoria 

configurou-se causa interruptiva do lapso prescricional, que dá início a um 

novo lapso temporal para a servidora tutelar sua pretensão de perceber 

as diferenças vencimentais atrasadas" (AgRg no REsp 1178149/MG, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 

29/03/2012).” (Ap 108933/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 

19/09/2016) “PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - 

DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) No que tange ao pagamento, o Decreto nº 

1.229/2008 prevê que: Art. 3o O cálculo da indenização de férias e 

licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou 

remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço 

público quando da aposentadoria ou falecimento. Parágrafo único. 

Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado 

como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou 

licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha 

adquirido estes direitos. Não há nos autos, holerite do Requerente do 

período correspondente ao último mês de atividade, não sendo possível 

precisar neste momento os valores a serem indenizados pelo Requerido. 

Da mesma forma, no que se refere às férias proporcionais de 27/12/2011 

a 12/01/2012, verifico que totalizam 16 (dezesseis) dias que deverão ser 

pagas ao Requerente, todavia sem o acréscimo do terço constitucional, 

conforme prevê a LC nº 04/90: Art. 98 Quando em gozo de férias, o 

servidor terá direito a receber o equivalente a 01 (um) mês de vencimento. 

(Nova redação dada pela LC 141/03) Parágrafo único. No caso de férias 

proporcionais, o servidor perceberá uma remuneração correspondente ao 

número de dias gozados. (Acrescentado pela LC 141/03) Diante de todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

reconhecer o direito ao recebimento de 04 (quatro) meses de licenças 

prêmio e 01 (um) período de férias integrais acrescidas de 1/3 

constitucional e 16 (dezesseis) dias de férias proporcionais não 

usufruídas e 16 dias de férias proporcionais, CONDENANDO O 

REQUERIDO ao pagamento de 04 (quatro) meses de licenças prêmio 

referente aos quinquênios de 27/12/1996 a 26/12/2001 (um mês) e 

27/12/2001 a 26/12/2006 (três meses), um período de férias integrais 

acrescidas de 1/3 constitucional referente a 27/12/2010 a 27/12/2011, e 

16 (dezesseis) dias de férias proporcionais referente a 27/12/2011 a 

12/01/2012, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência 

de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de 

agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, 

e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso 

Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905. Sem custas, condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por 

equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009043-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CLEBERSON OLIVEIRA DE DEUS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. O autor narra, em síntese que, 

ingressou na carreira militar em 19/03/2003 e que em março de 2010 

completou o tempo necessário para ser promovido a Cabo PM, porém, por 

equívoco, não foi incluído no Quadro da Promoção ocorrida em agosto de 

2014, bem como as ocorridas em dezembro de 2014 e abril de 2015, sob o 

argumento de não se enquadrar no disposto na Lei 10.076/2014, arts. 24 e 

21. Narra que foi promovido em 3 de setembro de 2015, sem nada ter 

mudado em sua situação, alegando assim que não foi promovido na “data 

certa” por um equívoco do Requerido. Com estes argumentos, requer a 

diferença do salário de cabo do mês de agosto de 2014 a agosto de 2015 

no valor de R$ 15.776,73 (quinze mil setecentos e setenta e seis reais e 

setenta e três centavos), bem como a condenação do Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). Com a inicial juntou documentos. Intimado, emendou a 

inicial. Tutela de urgência indeferida ao ID. 9522077. Devidamente citado, o 

Requerido apresentou contestação tempestiva ao ID. 9984134. 

Impugnação à contestação ao ID. 10675557. Intimadas sobre provas, as 

partes nada postularam. Os autos foram remetidos ao Ministério Público 

que considerou desnecessária sua intervenção, uma vez que o feito não 

envolve interesse público capaz de justificá-la. É o que cumpria relatar. 

Decido. O processo está apto a ser julgado antecipadamente, nos termos 

do art. 355, I, CPC. Não havendo preliminares, sigo diretamente para o 

mérito. Conforme mencionado no relatório, a questão sob análise gira em 

torno de ato administrativo que negou ao autor o acesso ao Quadro de 

promoções dos anos de 2014 e 2015. Pois bem, o autor alega que foi 

preterido, uma vez que em setembro de 2015 foi promovido sem que 

houvesse mudança em sua situação fática e assim requer o pagamento 

das diferenças salariais entre a data em que deveria ter sido promovido e 
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a data em que efetivamente foi promovido. Dos fatos e documentos 

constantes dos autos percebe-se que naquelas oportunidades (agosto e 

dezembro de 2014 e abril de 2015) o autor sequer foi incluído no quadro 

de acesso à promoção com o argumento de não cumprir os requisitos 

exigidos pela lei. Sabe-se que o processo de promoção no âmbito da 

Polícia Militar é amplamente regulado e deve se dar nos limites estritos da 

legalidade. Neste sentido, os atos administrativos que compõem o referido 

procedimento, se dão de acordo com a Lei 10.076/2014 e o Decreto 

Estadual 2.268/2014. O art. 21 da Lei 10.076/2014 dispõe o seguinte: Art. 

21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF). 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei. (...) Art. 24. O conceito moral, 

previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e 

atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade 

que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no 

convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a 

sociedade, seus superiores, pares e subordinados. § 1º Para efeito de 

avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os 

seguintes aspectos: I - relatório da corregedoria-geral que aponte a 

prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra 

honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe; II - certidões de 

antecedentes criminais; III - notícia de fato criminoso ou de transgressão 

de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e 

clamor social; IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria 

das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e 

configurem informação fidedigna e comprometedora. § 2º O conceito moral 

é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão 

de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as 

condições a serem observadas no regulamento desta lei. O artigo 51 do 

Decreto nº 2.268 de 10 de abril de 2014 assim preceitua: Art. 51. O 

conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto 

de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, 

honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no 

desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir 

respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e 

subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é 

aferido observando os seguintes aspectos: I – relatório da 

Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões 

disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o 

decoro da classe; Vale lembrar que, nos termos da Constituição Federal a 

Administração Pública, por meio dos seus agentes deve ser conduzir 

pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

dentre outros: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Assim, vê-se 

que os atos administrativos em questão, quais sejam, os atos que 

negaram ao autor o direito de acessar o quadro de promoções 

encontram-se devidamente fundamentados na legislação de regência. 

Sabe-se também que os atos administrativos gozam da presunção de 

legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo relativa, admite 

prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, vislumbro que o Autor 

não conseguiu demonstrar a ilegalidade dos atos em questão, nem 

tampouco o direito que afirma ter. Neste sentido a jurisprudência do TJMT: 

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO 

ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA 

ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA. Consoante 

tratar-se de direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se 

faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no 

Decreto nº 2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(MS nº 128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Dessa forma, diferentemente do alegado pelo autor, havia 

justificativa para sua não inclusão no Quadro, qual seja, o fato de não 

estar com conceito bom. O próprio autor juntou despacho da PM/MT no 

qual se relata que ao mesmo, foram aplicadas sanções de prisão, além de 

ter respondido a processo criminal em 2005 e novamente em 2014. A 

jurisprudência tem entendido que caso o candidato não possua o conceito 

exigido pela legislação, a Comissão tem o poder-dever de não incluí-lo no 

Quadro de Acesso. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – 

POLICIAL MILITAR – INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO 

– PROCESSO CRIMINAL – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO 

DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 

Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos 

critérios objetivos do Decreto no 2.468/2010, o servidor deverá, também, 

ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de 

Praças, inexistindo ilegalidade na decisão, que conclui não poder, o 

participante, figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de 

responder a processo criminal. O STF já consignou o entendimento de que 

não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de 

acesso à promoção do militar que responda a processo criminal; ademais, 

esse princípio não é absoluto, em especial, quando lhe é imputado crime 

de tortura, dentro de Delegacia, conduta que, efetivamente, não se 

coaduna com a moralidade que lhe é exigida na atuação profissional. 

(TJ/MT. Apelação nº 21986/2016. Rel. Des. Márcio Vidal. Data de 

julgamento: 31/07/17) Assim, o ato administrativo atacado, a meu ver, 

encontra-se devidamente motivado e se deu em observância à legalidade 

que envolve a questão. Ademais, não havendo ilegalidade na exclusão do 

autor dos quadros de acesso não há que se falar, por decorrência lógica, 

em pagamento retroativo de valores, nem tampouco em danos morais. 

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida. Transitado em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004674-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI PEDRO DE MELO (AUTOR(A))

CIMONY MARIA DA COSTA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. IRACI PEDRO DE MELO e CIMONY MARIA DA COSTA 

ajuizaram a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE URV contra o MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, sob a alegação de que são servidoras do mesmo e que 

sofreram prejuízos financeiros, uma vez que, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98%. Sustentam os Requerentes que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, buscam por meio do presente feito, a condenação do Requerido 

para incorporar à sua remuneração, o percentual de 11,98% decorrente 

da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para 

URV, bem como, a condenação ao pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas 

recebidas que compõem a sua remuneração. Devidamente citado, o 

requerido deixou de apresentar contestação no prazo legal (ID. 2984247), 

porém se manifestou ao ID. 3235445. As partes foram intimadas sobre 

provas. A ré nada requereu e a autora postulou pela produção de prova 

pericial. Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua 
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intervenção na lide. É o relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida 

nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC. Embora as autoras tenham requerido a produção de 

prova pericial, entendo que tal de mostra desnecessária para análise do 

mérito. Eventual prova contábil seria necessária tão somente na fase de 

liquidação, em caso de procedência. Inicio a análise pela preliminar 

levantada pelo Requerido: prescrição. Sabe-se que o direito de ação 

contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do 

Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, 

de 19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, 

que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito 

e ação contra os mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, 

relacionadas com o crédito decorrente da URV, não vinha reconhecendo a 

ocorrência da prescrição, por entender se tratar de parcelas de trata 

sucessivo, com prescrição apenas nas prestações referentes ao 

quinquênio anterior a propositura da ação. No entanto, diante da decisão 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, há a 

necessidade de novo enfrentamento da questão. O Supremo Tribunal 

Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento no sentido de que os 

servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de 

cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que 

tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais. 

Assentou, também, que o termo final para a percepção dos valores 

referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV é o momento 

que a carreira passar por reestruturação remuneratória. Eis a ementa do 

RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei) Assim, no caso em tela, 

os requerentes são servidores públicos do Município de Cuiabá. É sabido 

que a carreira dos profissionais do Município de Cuiabá foi organizada e 

reestruturada por meio das Leis Complementares nº 152/2007, 153/2007 e 

154/2007, ou seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre 

o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, 

institui a URV e dá outras providências). Revela-se, limpidamente, que foi 

promovida a estruturação da carreira (em 2007), com a instituição do 

subsídio. Esse, portanto, nos termos do entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal é o termo inicial a ser considerado para fins de 

análise do direito a diferença da URV. Se com a implantação do referido 

Plano de Cargos, persistiram diferenças a serem apuradas, estas estariam 

prescritas, vez que entre a distribuição do presente feito em 2016 e a data 

em que as Leis de reestruturação passaram a vigorar (2007), transcorreu 

lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. Diante da decisão do Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça trouxe nova interpretação 

reconhecendo a prescrição em razão do decurso de prazo entre a 

distribuição da ação e o instante em que ocorreu a reestruturação da 

carreira, conforme se constata: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, 

CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS 

EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS 

RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM 

VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes 

da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2016, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira dos 

autores, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 
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exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010305-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ 

RIBAMAR DOS REIS MARINHO contra ato dito coator do COMANDANTE 

GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS, 

requerendo a promoção ao posto de 1º Tenente Bombeiro Militar do 

Quadro Complementar de Oficiais, com fundamento no art. 53, inciso IV da 

Lei 10.076/2014. O Impetrante relata, em síntese que, ingressou no Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no cargo de soldado, 

através de Concurso Público, na data de 02 de Julho de 1998. Em 10 de 

março de 2014 foi matriculado no curso de habilitação de oficiais 

administrativos, após aprovação em todas as fases eliminatórias do 

concurso interno. Consequentemente, na data de 02 de Dezembro de 

2014 foi promovido ao posto de 2º Tenente. Todavia, no dia 31 de Março 

de 2014 entrou em vigor a Lei nº 10.076/2014, a qual dispõe sobre os 

critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a 

ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, 

gradual e sucessiva e dá outras providências. A lei em epígrafe, assevera 

o Impetrante, trouxe retrocesso à carreira desse militares, incluindo o 

impetrante. Antes da entrada em vigor da Lei acima mencionada, as 

promoções ocorriam sob a égide da Lei nº 9.323 de 11 de Março de 2010, 

a qual dispunha do seguinte interstício: Art. 13 Constituem requisitos para 

concorrer à promoção: § 1º Interstício é o período mínimo, contado 

dia-a-dia, em que o Oficial deverá permanecer no posto para que possa 

ser cogitado para a promoção pelos critérios de merecimento ou 

antiguidade, assim estabelecido: (...) II - 2º Tenente: 03 (três) anos; (...) Tal 

dispositivo foi posteriormente alterado pela Lei 9.442/2010, de modo que o 

interstício de 2º Tenente para 1º Tenente diminui em 01 (um) ano, ou seja, 

passou a ser de 02 (dois) anos no posto para então receber a promoção. 

Neste diapasão, verifica-se que o Impetrante foi matriculado no Curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA/2014) em 10 de março de 

2014, sob a égide da nova legislação (Lei 9.442 de 02 de setembro de 

2010), razão pela qual acreditava que após a conclusão do CHOA/2014 e 

sua consequente nomeação à 2º Tenente QCOBM seria promovido à 1º 

Tenente QCOBM. No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 10.076 de 

31 de Março de 2014, esta alterou significativamente o interstício dos 

oficiais, conforme dispõe o Artigo 22, exigindo agora 04 (quatro) anos no 

posto de 2º Tenente para ser promovido à 1º Tenente. Assim, afirma que 

sofre prejuízo tendo em vista a interpretação equivocada dada ao 

dispositivo, pois, esta mesma lei, traz em seu bojo o artigo de transição 

assegurando a promoção no interstício de 02 anos, conforme dispõe a lei 

anterior. Trata-se do art. 53 da Lei 10.076 de 2014: Art. 53 Ao militar 

estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é 

assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os 

seguintes interstícios: (...) IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o 

Posto de Primeiro-Tenente. Alega que o ato da Impetrada é ilícito e abusivo, 

buscando, por meio deste mandamus obrigar a autoridade coatora a lhe 

promover ao posto de 1º tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

de Mato Grosso. Com a inicial juntou documentos. No despacho de ID. 

5888653 posterguei a análise do pedido liminar para após a manifestação 

da autoridade coatora. Manifestação do Impetrado ao ID. 7965502. Os 

autos foram remetidos ao Ministério Público que considerou desnecessária 

sua intervenção, uma vez que o feito não envolve interesse público capaz 

de justificá-la. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está 

apto a ser julgado. Embora o pedido liminar ainda não tenha sido 

apreciado, é caso de análise do mérito, uma vez que todos os atos 

ordinatórios necessários encontram-se superados. A preliminar levantada 

pela Impetrada confunde-se com o mérito, razão pela qual será juntamente 

com ele analisada. A Carta Magna alçou o “mandamus” à condição de 

garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal. Ato ilegal, 

fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios 

básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer 

ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, 

regulamento ou princípios constitucionais. A certeza a que alude à lei, 

deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e 

exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, 

liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme 

conceito já consagrado pela jurisprudência: “Direito líquido e certo é o que 

resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de 

plano” RSTJ 4/1427 e 27/141. In casu, o Impetrante busca a sua imediata 

promoção, tendo-se em vista que a negativa por parte da Impetrada teria 

sido injusta. É certo que o pedido do autor, qual seja, sua imediata 

promoção merece ser julgado improcedente, isto porque o ato 

administrativo encontra-se devidamente fundamentado na legislação de 

regência. Pelos fatos narrados, percebe-se que o Impetrante foi 

matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos em 10 de 

março de 2014, sendo certo que a lei vigente (Lei 9.323/2010) à época 

previa um interstício de 02 anos para a promoção de segundo para 

primeiro tenente. No entanto, essa norma foi revogada pelo artigo 64 da 

Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, a qual entrou em vigor na data de 

sua publicação. Assim, com o advento desta revogação, a Lei 10.076, de 

31 de março de 2014 passou a regular a matéria, trazendo um novo prazo 

para promoção, dispondo que para ser promovido a 1º Tenente, o oficial 

deveria ter um interstício de 04 anos como 2º Tenente, de forma que o 

Impetrante alega que com a nova norma e sua interpretação equivocada, 

sofreu prejuízos. Diz ainda o impetrante que o militar habilitado a oficial 

deve ser nomeado ao primeiro posto de oficialato (2º Tenente) e não 

promovido a esse posto (2º Tenente). No entanto, conforme exposto pela 

Impetrada, a Lei Complementar nº 530, de 31 de março de 2014 dispõe 

que: Art. 4º A ascensão funcional do Oficial será realizada pela 

promoção, que constitui ato administrativo destinado ao preenchimento 

seletivo das vagas pertinentes aos postos imediatamente superiores, com 

base em critérios a serem definidos em legislação específica. A referida 

legislação trouxe em seu artigo 23 a garantia de transferência de quadro 

para os militares aprovados na seleção, feita via Edital 005/DEIP/2013: Art. 

23 Fica assegurado ao subtenente e primeiro-sargento selecionado e 

aprovado no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) nos 

termos da Lei Complementar n. 408, de 1 de julho de 2010 e suas 

alterações o acesso ao Quadro Complementar de Oficial(QCOBM). 

Parágrafo 1º O Corpo de Bombeiros Militar realizará o Curso de Oficial 

Administrativo (CHOA) no ano de 2014 para atender o disposto no caput 

deste artigo, nos termos do Edital 005/DEIP/2013 e suas alterações com o 

limite de 10(dez) vagas. Parágrafo 2º Os aprovados no curso descrito no 

caput deste artigo serão promovidos ao posto inicial do Quadro 

Complementar de Oficiais(QCPBM) nos termos da lei específica. Assim, o 

fato do impetrante ter sido matriculado no período concomitante à 

transição das leis não lhe dá o direito adquirido de ter assegurado o 

interstício previsto no artigo 53 da Lei 10.076/2014 (dois anos) para a 

promoção de segundo tenente para primeiro tenente, considerando que 

ainda encontrava-se em processo de formação realizado pelo 

CHOA/2014, deixando de preencher os requisitos legais previstos para a 

promoção ao posto de primeiro-tenente, com o interstício de apenas 2 

(dois) anos. O artigo 53 da Lei 10.076/2014 dispõe que tal exceção é 

assegurada para a primeira promoção do candidato, fato que não abrange 

a promoção ao posto de primeiro-tenente que é a segunda promoção do 

Impetrante, após a publicação da referida lei. Logo, não há direito e líquido 

certo à promoção, conforme requerido pelo Impetrante. O processo de 

promoção no âmbito da Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e 

deve se dar nos limites estritos da legalidade. Vale lembrar que, nos 

termos da Constituição Federal a Administração Pública, por meio dos 

seus agentes deve ser conduzir pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, dentre outros: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
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de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: Ademais, os atos administrativos gozam da 

presunção de legitimidade/legalidade, presunção esta que, em sendo 

relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta possibilidade, 

vislumbro que o Autor não conseguiu demonstrar a ilegalidade do ato em 

questão, nem tampouco o direito líquido e certo que afirma ter. Neste 

sentido a jurisprudência do TJMT: MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO 

PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 

– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUÍZO DE 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – 

SEGURANÇA DENEGADA. Consoante tratar-se de direito à promoção para 

Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos 

indispensáveis, que constam no Decreto nº 2468/2010. Cabe à 

Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, 

verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pelo Decreto nº 

2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no ato praticado pelo 

impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos para o direito à 

promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a condenação pela 

prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. (MS nº 

128670/2014. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. DJE: 

01.06.2015.). Uma vez que não comprovou seu direito líquido certo, a 

denegação da segurança é medida que se impõe. Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. 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. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004018-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1004018-82.2016.8.11.0041 AUTOR(A): EDNALDO JOSE DOS SANTOS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA interposta por EDNALDO JOSÉ DOS SANTOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a expedição de mandado de 

pagamento de título executivo judicial. O autor, em síntese, defende o seu 

direito, por meio de ação monitória, de execução de título executivo judicial, 

oriundo de créditos do seu trabalho como servidor público militar. Indica a 

certidão de n. 9.9.090.259-5, emitida através da Secretaria de Estado de 

Administração de Mato Grosso, como objeto desta ação, bem como a 

carreia nos documentos que acompanham a exordial. Com a inicial vieram 

os documentos. Justiça gratuita deferida ao ID 678227. O Requerido, 

citado para pagamento da dívida, apresentou embargos (ID 1560709). A 

parte autora apresentou resposta aos embargos ao ID 14150196. É o 

necessário relato. Decido. Em razão do estado do processo, bem como do 

que fora arguido através das manifestações das partes, entendo que pelo 

fato de não haver necessidade de produção de outras provas, o feito está 

apto para que seja proferido julgamento antecipado do mérito, assim como 

preleciona o art. 355, I, do CPC. Em relação ao mérito, constato que o 

Estado tem razão quando alega a prescrição da pretensão do autor. Isso 

porque, conforme cediço entendimento jurisprudencial, todo e qualquer 

direito ou ação contra a Fazenda, seja ela federal, estadual ou municipal, 

prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato o qual se 

originou. No caso em questão, a emissão do título se deu no ano de 2009, 

portanto, mais de 06 (seis) anos do ajuizamento da ação. Eis decisão do 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO 

QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO.1. 

Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela 

decisão ora recorrida para negar provimento ao agravo em recurso 

especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ também 

ao presente interno. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 

1.251.993/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a 

orientação no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a 

propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, 

conforme o art. 1° do Decreto 20.910/1932. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 1248015/RJ, Relator : Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 – PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 04/05/2018). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 354 c/c art. 

487, II, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, 

contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento de 

justiça gratuita concedido ao ID 678227. Sem reexame necessário. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007141-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA CAMPOS DE OLIVEIRA NETA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - MT3247/O-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA DA CRUZ MENDONCA OAB - MT24398/O (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021550-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA SA OAB - 016.631.721-70 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Cuida-se de Ação Obrigação 

de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Cristiane da 

Silva Sá em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, em que 

objetiva a concessão da antecipação da tutela liminar para o fim de ser 

determinado que os requeridos adotem as providências necessárias para 

que o autor seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 

Hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso, 

ainda que seja necessária contratação de fornecedor particular e sem 

licitação. Cabe destacar, que o Juiz plantonista DEFERIU o pedido de 

antecipação de tutela vindicada. Em sua contestação o Município de 

Cuiabá, id. 14908031, argumenta que o presente feito é de absoluta 
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competência do Juizado Especiais da Fazenda Pública, uma vez que o 

valor indicado na exordial é inferior aos 60 (sessenta) salários mínimos, 

como previsto no art. 2º da Lei 12.153/09. A parte requente em posterior 

petição, afirma em se tratando de causa de menor complexidade que não 

excede a 60 salários mínimos o feito deve ser apreciado e julgado no juízo 

competente, razão pela qual solicita remessa dos autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Deu-se à causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos do 

artigo 10, CPC, manifeste-se o autor acerca da competência ora 

invectivada. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036943-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEITE PIMENTEL OAB - RS19507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1036943-63.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HARMAN DO BRASIL 

INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que inclua no polo 

passivo da ação o ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição à 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO , uma vez que esta 

não possui personalidade jurídica que lhe permita figurar como parte em 

ações dessa natureza; bem como proceda, no mesmo prazo, ao 

recolhimento das custas processuais, sob as penas da lei. Intime-se. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037114-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Assim, diante da 

incompatibilidade entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico 

pretendido, e considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 

25/02/2014, que faz remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 

341/2013-CSC, neste momento, oportunizo ao autor que comprove ou 

retifique o valor da causa, colacionando planilha demonstrativa de cálculo 

atualizada referente às verbas pleiteadas, bem como indique a carreira e o 

cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos do 

art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037194-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

EDZON LUIZ LACERDA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (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: Posto isto, 

oportunizo aos autores emendarem a inicial para demonstrar, inclusive 

carreando seu hollerith e cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do 

salário recebido, o pagamento das custas processuais e da taxa judiciária 

poderá acarretar prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, 

também, comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a 

alegada hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE 

DE QUE AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER 

INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo 

artigo 468 da CNGC. Intime-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709930 Nr: 2841-76.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4862-A, VALERY MARTINS DA ROCHA - 

OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO CESAR 

GOMES DO CARMO, para devolução dos autos nº 

2841-76.2011.811.0041, Protocolo 709930, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003521 Nr: 24938-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 (...) Em face do exposto, determino ao Requerente que adote as 

providências necessárias para a inclusão da União no polo passivo da 

ação, na condição de litisconsorte necessário, bem como a sua citação, 

por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional (artigo 16 da Lei n.º 

11.457/07) para, querendo, responder aos termos da presente ação, no 

prazo legal.Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso acerca desta decisão.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941580 Nr: 55508-34.2014.811.0041

 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: FRANCISCA CONSTANÇA DOS SANTOS, GENICIO 

ARRUDA DOS SANTOS

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

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522, THATIANE ELISABETH CARDOSO NASCIMENTO - 

OAB:12332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT
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 Pelo exposto, e consoante a fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III e VI do Novo Código de Processo Civil.Sem custas por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Condeno a parte autora ao 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1036859 Nr: 39998-44.2015.811.0041

 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: AVELINO DIOGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Matos Borges - 

OAB:11.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos e etc.

Cumpra-se na íntegra decisão proferida à 179/179-verso.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 884377 Nr: 19434-78.2014.811.0041

 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): CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA, 

LUCIELBE RITA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 123, manifeste-se o Requerente, em 5 dias, 

pleiteando o que entender de direito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036244-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT0013879A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 

(IMPETRADO)

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA (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: 

1036244-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CANDIDO GUIMARAES 

RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA, 

DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDÊNCIA DA 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Cândido 

Guimarães Rodrigues em face de ato supostamente ilegal praticado pelo 

Secretária Adjunta da Receita Pública Da SEFAZ/MT, Superintendente da 

Receita Pública da SEFAZ/MT e pelo Superintendente de Fiscalização da 

SEFAZ/MT, vindicando a concessão de liminar para determinar que a 

autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos débitos relativos ao Aviso 

de Cobrança nº 196656/1624/101/2018, bem como como que autorize a 

expedição de certidão negativa de débitos. Aduz, em síntese, que tomou 

ciência em 09/08/2008, da existência de uma Notificação de nº 

390140/54/64/2018 expedido pelas autoridades impetradas, em razão da 

omissão da Escrituração Fiscal Digital(EFD) dos períodos de 06/2016 a 

11/2016. Assevera que a notificação é baseada no Aviso de Cobrança 

Fazendária nº 196656/1624/101/2018, oriundo da Notificação de entrega 

de EFD nº 308169/1624/101/2017, lançado em sua conta corrente fiscal. 

Alega que não foi notificado para efetuar a regularização da Escrituração 

Fiscal, tendo em vista que não há registro de recebimento ou leitura da 

notificação eletrônica encaminhada para sanar a irregularidade fiscal. 

Assevera que, diante da ausência de cumprimento da regularização da 

Escrituração Fiscal, foi lhe aplicada multa, que novamente teve o seu 

Aviso de Cobrança Fazendário encaminhado via e-mail, sem qualquer 

informação acerca do seu recebimento. Sustenta que foi impedido de 

exercer seu exercício de ampla defesa e contraditório diante da ausência 

de notificação, razão pela qual apresentou pedido de Revisão de 

Lançamento. Que tal pedido restou inadmitido, ao argumento de que 

estava fora do prazo. A inicial veio acompanhada de documentos 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.” 

Da análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo com a 

documentação apresentada, não vislumbro a presença do fumus boni juris 

necessário à concessão da liminar pleiteada. Como relatado, busca o 

Impetrante a concessão da medida liminar para determinar à autoridade 

coatora que suspenda a exigibilidade dos débitos relativos ao Aviso de 

Cobrança nº 196656/1624/101/2018, bem como como que autorize a 

expedição de certidão negativa de débitos. Inicialmente, cumpre destacar 

que é notório que os atos administrativos são dotados de presunção 

relativa de legitimidade, cabendo ao particular, por meios idôneos, o dever 

de elidir tal presunção. Pois bem. O artigo 39-B da Lei n. 7.098/98, 

acrescentado pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a 

admitir novas formas de constituição do crédito tributário, quais sejam, 

Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de 

Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo 

de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. No caso, o lançamento 

deu-se por meio de Documento de Arrecadação, a teor do que dispõe o 

art. 39-B, §4º, da Lei nº 7.098/1998, in verbis: “Art. 39-B Reger-se-á pelo 

disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o 

crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, 

Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, 

Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão 

e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória 

ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do 

imposto. (...) § 4º A notificação da exigência do crédito tributário 

formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos 

preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas 

ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.” 

Por sua vez, consoante disposição contida no artigo 17, XVIII, da Lei nº 

7.098/1998, é dever do contribuinte ou do seu contador proceder à 

verificação diária do endereço eletrônico, com o intuito de receber as 

intimações fiscais, conforme cito: “Art. 17 São obrigações do contribuinte: 

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os 

endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de 

Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou 

contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e 

comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas 

eletronicamente pelas unidades fazendárias.” Sendo assim, em sede de 

cognição sumária, não há que se falar em ofensa ao devido processo 

legal ao contraditório pela suposta falta de notificação, haja vista que há 

previsão na Lei nº 7.098/98 de que o mecanismo disponibilizado pela 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso constitui meio hábil para 

promover as notificações em matéria tributária e efetuar os lançamentos 

de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, oportunizando, assim, o 

acesso ao DAR, a forma de cálculo do crédito, a descrição do fato 
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gerador, a base de cálculo do imposto e a alíquota aplicada, conforme art. 

142 do CTN. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, 

e na oportunidade intime-a do teor desta decisão. 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031179-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA REZENDE BEJARANO OAB - MT22309/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 

1031179-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ENCO ENGENHARIA COMERCIO 

LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Sustação de Protesto c/c 

Danos Morais com pedido de antecipação de tutela proposta por Enco 

Engenharia e Comércio Ltda. contra o Município de Cuiabá, vindicando, em 

suma, a declaração de nulidade do débito referente à CDA nº 1223281 e a 

condenação do Requerido ao pagamento de danos morais. É o breve 

relato. Fundamento e decido. De acordo com a distribuição de 

competências vigente no âmbito do Poder Judiciário Estadual, compete à 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública “Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública”. Sob outro 

prisma, compete à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Da análise dos 

autos, verifica-se que o pedido versa sobre a declaração de nulidade de 

débito fiscal inscrito em dívida ativa, representado pela CDA nº 1223281. 

Desse modo, em se tratando de ação que tem por escopo o 

questionamento de débitos inscritos em dívida ativa, compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá processar e 

julgar o presente feito, que se insere no conceito de ações correlatas 

previsto na norma delimitadora de competências, consoante se infere do 

seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso em sede de Conflito de Competência: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO 

DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — 

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da 

Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito 

está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito 

julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Calha 

transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do 

Conflito de Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta 

a respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na 

Vara Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da 

inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme 

preceitua a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução 

judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei 

e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Ao arremate, cabe frisar que o artigo 43 do Código 

de Processo Civil assim dispõe em relação ao tema: “Art. 43. Determina-se 

a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta.” Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá, à qual os autos deverão ser encaminhados, 

nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição do 

processo, sem a necessidade de aguardar a fluência do prazo recursal. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033869-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Superintendente de Orçamento Financeiro e Contábil 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - tado de 

Infraestrutura e Logística -SINFRA (IMPETRADO)

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033869-98.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: CONSTRUTORA AFFONSECA 

SA IMPETRADO: SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA 

DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE DE SUPERINTENDENTE DE ORÇAMENTO FINANCEIRO E 

CONTÁBIL DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E 

LOGÍSTICA - TADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SINFRA Vistos, 

etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado 

por Construtora Affonseca S/A em face do Superintendente de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade e da Secretária Adjunta de 

Administração Sistêmica da SINFRA/MT. Aduz, em síntese, a existência de 

ilegalidade decisão administrativa que indeferiu a mudança do número de 

conta corrente para pagamentos decorrentes de contrato administrativo 

firmado com o ente estatal, afirmando ser legítima a indicação de conta 

corrente de titularidade de sua sócia em conta de participação. Em face do 

exposto, requer a concessão de liminar para determinar a mudança do 

número de conta corrente para pagamento do contrato administrativo. 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.” 

Da análise prefacial dos documentos e argumentos apresentados pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 171 de 424



impetrante, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como não 

evidenciado o fumus boni juris necessário à concessão da liminar. Ab 

initio, levando-se em conta os princípios da supremacia e indisponibilidade 

do interesse público, aliado à existência do Contrato de Prestação de 

Serviços firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil, 

entendo que não se revela ilegítima a exigência estatal de no sentido de 

que o pagamento seja feito apenas por meio da referida instituição 

bancária. Do mesmo modo, não vislumbro indícios de ilegalidade na 

decisão administrativa que indeferiu o pedido de mudança de conta 

corrente para pagamento, pois ainda que a conta indicada seja de 

titularidade de sócia da impetrante, para fins fiscais e contábeis, o 

pagamento há de ser realizado em conta corrente de titularidade do 

contratante, vinculada ao CNPJ deste, sob pena de ofensa ao princípio da 

legalidade e em consonância com o que restou decidido na Resolução de 

Consulta nº 20/2014-TP, do TCE/MT, a qual dispõe que “a movimentação 

dos recursos deve ser realizada por meio eletrônico, mediante crédito em 

conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de 

serviços devidamente identificados”. Isto posto, indefiro a liminar. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras prestar informações no prazo de 

10 (dez) dias. Dê-se ciência da ação ao órgão de representação judicial 

da pessoa jurídica de direito público interessada, encaminhando-lhe cópia 

da petição inicial, sem documentos, para, querendo, ingressar no feito. 

Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003548-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAZIZE ZAQUE DE ALBUQUERQUE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 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 16 E 4X2, de placa nº QBV0341 e Renavam 

01110098771, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504849-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (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: 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002127-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (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: 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013897-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE MENESES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (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 

marca/modelo VW/FOX 1.0 GII, ano de fabricação 2013/2013, renavan 

00538824158, chassi 9BWAA45Z7D4206937, cor BRANCA, placa 

OBQ3817, 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: 1035067-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNEIDA DE ARRUDA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS OAB - MT17030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente do IPVA (IMPETRADO)

Superintendente de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, 

Cobrança e Apoio a Dívida Ativa (IMPETRADO)

Wellington de Oliveira Farias (IMPETRADO)

GERÊNCIA DO IPVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (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: ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar 

anteriormente deferida, para declarar o direito à isenção do pagamento do 

IPVA incidente sobre o veículo marca/modelo Toyota Hilux SW4 SRV 4x4, 

placa QBV-6875, RENAVAM nº 01055844675 e Chassi nº 

8AJYY59GXF6533034, de sua propriedade, 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 às Autoridades Impetradas/pessoa jurídicas 

interessadas, 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. Intimem-se. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 

12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário da sentença. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011259-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA COSTA (IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SUL DA SUPERINTENDENCIA DE 

EXECUÇÃO DESCONCENTRADA DA SEFAZ/MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

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 a fundamentação exposta, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO EM PARTE 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 1125771-8 (ID nº 1567584), independentemente do pagamento 

prévio de qualquer valor fiscal, e, via de consequência, EXTINGO 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028127-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CURVO NUNES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA OAB - MT21038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO 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 a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca TOYOTA/COROLLA XEI18VVT, 
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ano/modelo 2007/2007, placa KAT - 9964 de Cuiabá/MT, cor PRATA, sem 

o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009389-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: 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 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo FIAT/STRADA ADVENT/FLEX – COR PRETA, ANO E M 

ODELO 2009 PLACAS NJK 6705, 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: 1013552-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ANTONIO GALVAO LOCATI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (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 CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018798-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS REIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (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: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023145-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO 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 a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento e a 

transferência do veículo marca HYUNDAI/HB20 1.0 COMFORT PLUS, 

Fabricação/modelo 2015/2015, placa QBZ-6606, RENAVAM nº 

01061638518, 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.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000958-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016495-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA GOMES MILLER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO(A))

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 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 TOYOTA/COROLLA XEI 20 FLEX, PLACA 

QBP2905, CHASSI 9BRBDWHE0G0271059, CÓDIGO RENAVAM 

01053638008, ANO E MODELO: 2015/2016, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024160-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VASTIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011588A-O 

(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: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003752-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MOURA DE ARAUJO FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado 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. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004508-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ROCHA NOVAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A 

(ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009806-77.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CANTAGALLO OAB - SP160478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031459-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON DE AMORIM LEITE (AUTOR(A))

SUZANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

RONEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 1013484-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT0009053A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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: 1009116-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DE ALENCAR E TAQUES (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DE MATOS (AUTOR(A))

JOAO BORRALHO FILHO (AUTOR(A))

NEISI LEONOR DE PINHO DIAS (AUTOR(A))

ADILSON CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA SOUSA (AUTOR(A))

HONORIO LUIZ DA COSTA (AUTOR(A))

FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

LEONEL SAN MARTIN DA PAIXAO (AUTOR(A))

ELZA JUSTINA R DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE MARIA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELAINE APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLINDO FONTOURA PANIAGO (AUTOR(A))

WILSON ANTONIO CAXITO (AUTOR(A))

ALZENIR ALVES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(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: 1024751-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYRENE PROFESSOR DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (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: 1027768-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008712-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA ABADIA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO GREGOSKI (EXEQUENTE)

JOANA FERNANDES GOES (EXEQUENTE)

IRACEMA ADORNO DIAS (EXEQUENTE)

ROSALIA MARIA GOMES SANTOS (EXEQUENTE)

VALDIRENE VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

RENE VIEIRA LIMA (EXEQUENTE)

ELISEU LEONIR MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

OLIMPIO RODRIGUES PINTO (EXEQUENTE)

ELIENE ALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

NILDA ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

MARIA ZILDA DIAS FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA SIMONE BOTTEGA (EXEQUENTE)

AURINETE VIEIRA LIMA DA FONSECA (EXEQUENTE)

MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY (EXEQUENTE)

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA CRISTINA ALVES DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANE ALVES DA SILVA OAB - GO38810 (ADVOGADO(A))

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para querendo, 

apresentar impugnação nos autos do processo acima identificado. 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027334-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

DISVECO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021893-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N 

(ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015912-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015912-21.2017.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036441-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TRANSITO 

(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 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário lançado através do Termo de Apreensão e Depósito n. 

1135797-4, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário 

Nacional, até o julgamento de mérito do presente writ. Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, 

II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 

10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, PELO OFICIAL PLANTONISTA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010284-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MAZUI REVERDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036602-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS OAB - MT10617/O (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS OAB - MT18207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar ao INSS 

que restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário a Requerente 

PEDRO DIAS LOURENÇO, devendo este ser mantido enquanto persista a 

sua incapacidade para o trabalho, nos termos do art. 62, da Lei nº 

8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o julgamento final do 

presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se 

com oficial PLANTONISTA Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014472-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAB MARCENA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 5)  PROCESSO Nº 

1014472-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária 

com pedido de antecipação de tutela proposta por JONAB MARCENA DE 

SOUSA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de 

que seja concedido o benefício de auxílio-doença acidentário. Aduz, em 

síntese, que sofreu um grave acidente automobilístico no ano de 2010, 

enquanto fazia o percurso casa/trabalho, em que fraturou o acetábulo e 

foi submetido a uma complexa cirurgia. Informa ainda, que passou a sentir 

fortes dores no local e que após muitas visitas ao médico e muita 

reclamação, novos exames constataram uma forte infecção na prótese. 

Em 16/09/17 protocolizou pedido de prorrogação do Auxílio-doença junto a 

Autarquia Ré, sendo indeferido sob a alegação da não constatação de 

incapacidade laboral. Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. 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 AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016, a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação nas ações que o INSS figure 

como parte, 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). 

Ressalte-se que não se tratam de condições alternativas, mas aditivas, 

sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador. No caso em 

análise, observa-se pelos atestados acostados (ID nº 13401865 e 

seguintes) que o Requerente apresenta as patologias apontadas na 

exordial. Pois bem. Nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/91, que trata dos 

planos de benefício da previdência social, o auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Neste 

sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano 

Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que 

“logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o 

benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, 

porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, 

recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, 

extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão 

previdenciário cessa. Todavia, constatada seqüela do acidente que 

implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando 

direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. 

Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255). In casu, os documentos 

acostados à exordial revelam que o Autor necessita de afastamento de 

suas atividades laborais, pois as sequelas que a incomodam se mostram 

presentes, cujas incapacitantes influenciam sobremaneira na realização 

dos atos cotidianos indispensáveis em seu labor, como ora se extrai dos 

receituários médicos acostados aos autos, (ID: 13401864), comprovando 

a incapacidade laboral do autor. Neste viés, o art. 62, da Lei nº 8.213/91 

estabelece que o (a) segurado (a) em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Nessa toada, não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado (a) para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 

a subsistência ou, quando considerado (a) não-recuperável, for 

aposentado (a) por invalidez. Assim, apesar de a norma previdenciária 

determinar a impossibilidade de interromper o benefício enquanto o (a) 

segurado (a)/licenciado (a) não for dado como habilitado (a) para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando 

considerado (a) não-recuperável, for aposentado (a) por invalidez, o 

INSS, contrariando a prova pericial, levando em conta o sistema de 

famigerada “alta programada”, simplesmente cessou o pagamento do 

auxílio-doença, obrigando o Requerente a retornar as suas ocupações 

para as quais não havia se reabilitado. A propósito, corroborando com o 

acima, a Egrégia Corte de Justiça assim tem se manifestado em casos tais, 

verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE PROFISSIONAL – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames e atestados médicos no sentido de demonstrar a 

inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável 

baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela 

antecipatória para o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se 

impõe”. (AI 119602/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015). 

Portanto, as provas trazidas corroboram quanto a incapacidade do 

demandante, tornando-se verossímeis suas alegações. Quanto ao risco 

ao resultado útil do processo, ressai que a continuidade no exercício de 

função laborativa, evoluirá negativamente no seu quadro clínico, o que 

poderá acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, não se olvidando, 

ainda, o caráter alimentar da verba. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para 

determinar ao INSS que restabeleça o benefício de auxílio-doença 

acidentário a Requerente JONAB MARCENA DE SOUSA, devendo este ser 

mantido enquanto persista a sua incapacidade para o trabalho, nos termos 

do art. 62, da Lei nº 8.213/91, com efeitos a partir desta decisão, até o 

julgamento final do presente feito. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal 

providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das 

ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, 

poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 

537, CPC/2015). Intime-se o Requerido para que cumpra a decisão e, na 

oportunidade, cite-o, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnação. Após, abro vistas ao mister do Ministério 

Público e, em seguida, voltem-me conclusos para sentença. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº165 do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 25 de Outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036790-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036790-30.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por FLÁVIA APARECIDA 

RODRIGUES DE LIMA contra ato indigitado coator de lavra do 

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que 

proceda com a matrícula da Impetrante nos cursos em que foi impedida de 

concluir ou em outros equivalentes, fornecendo os meios necessários 

para a sua conclusão em prazo apto à promoção, datada em 02.12.2018. 
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Aduz, em síntese, que é servidora pública militar, ocupante do 

cargo/graduação de Segundo Sargento Bombeiro Militar desde o ano de 

2015, sendo que completará 03 (três) anos no exercício da graduação de 

Segundo Sargento em dezembro do corrente ano. Assevera que, além do 

interstício de 03 (três) anos, é exigido dos promovidos a participação no 

Estágio de Atualização de Sargento, oportunidade em que o Impetrado 

publicou o Edital nº 010/DEIP/2017, onde foi estabelecido que o referido 

estágio consistia em participar de cursos on line disponibilizado pelo 

SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública). Relata que por 

motivos de saúde não pôde concluir os cursos em sua totalidade, tendo o 

Corpo de Bombeiros informado que não poderia tomar medidas para sanar 

o imbróglio causado. Afirma que a autoridade Impetrada garantiu que seria 

matriculada em novo curso do SENASP, todavia, o sistema não autorizou a 

sua matrícula e só conseguiu matricular em um dos cursos, faltando ainda 

uma matrícula, com a agravante que não teria tempo hábil para terminar o 

curso antes da promoção. Pontua que a autoridade tida por coatora não 

cumpriu com sua promessa, não lhe restando alternativa senão recorrer 

ao Poder Judiciário para resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a 

sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de 

Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de 

Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35, in 

verbis: “(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável 

por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer 

em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se 

sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; 

se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende a 

Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja 

determinado à autoridade Impetrada que proceda com a matrícula da 

Impetrante nos cursos em que foi impedida de concluir ou em outros 

equivalentes, fornecendo os meios necessários para a sua conclusão em 

prazo apto à promoção, datada em 02.12.2018. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 16134648 e seguintes, não vislumbro, nesta seara 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada 

não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a 

Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao agente público. 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 da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor 

desta decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo o presente como mandado. Cuiabá, 25 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017913-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIKTOR CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1017913-42.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização movida por JOSE 

VIKTOR CARDODO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por 

danos materiais e morais. Deu à causa o valor de R$: 46.273,22 reais 

(quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois 

centavos). Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036825-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA HAKIM OAB - SP130783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1036825-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada proposta 

por JOSÉ SANTOS DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da 

tutela provisória de urgência para que seja determinada a expedição de 

ofício à Secretaria da Educação do Estado do Mato Grosso, com ordem de 

emissão de Certidão de Regularidade e aposição do visto confere no 

Certificado de Conclusão de Ensino Médio do Autor, para que possa iniciar 

o curso técnico de Documentação Imobiliária, continuar seu curso superior 

e obter o seu diploma universitário. Aduz, em síntese, que cursou o Ensino 

Médio em forma de Supletivo, no CEDUC, Centro Educacional Cuiabá – 

CEDUC Ltda., instituto de educação autorizado a ofertar Ensino Médio, nos 

termos das Resoluções nº 164/2008 – CEE/MT e 633/14 – CEE/MT e 

prestou provas para certificação de ensino médio de forma presencial, 

tendo sido aprovado e, assim, obtido o seu certificado em dezembro de 

2015. Assevera que se inscreveu no processo seletivo da Faculdade 

Centro Educacional Nossa Cidade Ltda., tendo sido aprovado para iniciar o 

curso de Direito, ministrado pela referida faculdade, iniciando seu curso 

superior em Janeiro de 2.016, contudo, ao tentar se inscrever para 

realizar um curso técnico de documentação imobiliária junto à instituição de 

ensino IBRESP, foi informado de que só poderia receber certificado de 

ensino médio oriundo do CEDUC e, com isso, aceitar a sua matrícula no 

curso Técnico se ele estivesse acompanhado da certidão de regularidade 

a ser emitida pela Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso. 

Relata que entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado do 

Mato Grosso, que, contudo, lhe disse não ser possível emitir a desejada 

certidão de regularidade e aposição do visto confere no certificado de 

ensino médio ante o descredenciamento do CEDUC. Pontua que quando da 

expedição de seu diploma de conclusão do ensino médio a instituição de 

ensino estava autorizada a ministrar o curso, e assim, não pode ser 

prejudicado por constatação de posteriores irregularidades. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Pugna pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. 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. Para a concessão da tutela antecipada 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 NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 16140211 e seguintes, 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 

ao ente público. Ademais, verifica-se que ao conceder o pleito do 

Requerente, neste momento processual, haverá o total esgotamento da 

matéria de mérito sem que seja passada pelo crivo do contraditório e da 

ampla defesa. Portanto, ante a ausência 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. Após, 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. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo nº 

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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034881-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034881-50.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por EVARISTO ANTONIO DA SILVA 

objetivando a anulação de auto de infração de trânsito, bem como obrição 

de fazer e indenização por dano moral em face do DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO - DETRAN. Deu à causa o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais). 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022415-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CEZAR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA OAB - SP290225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1022415-24.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

LUCIANO CEZAR MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito – 

TAD nº 1132325-8. Aduz, em síntese, que é profissional autônomo do 

ramo de odontologia, sendo que, na consecução do exercício de sua 

atividade profissional, adquire diversos equipamentos de odontologia para 

a execução de suas atividades. Relata que adquiriu, no mês de novembro 

de 2017, produtos da empresa Sirona Dental Comércio de Produtos e 

Sistemas Odontológicos Ltda., estabelecida no Estado de Santa Catarina, 

no valor total de R$ 134.450,00 (cento e trinta e quatro mil quatrocentos e 

cinquenta reais), estando contidos neste valor as quantias relativas aos 

tributos incidentes na operação de venda de mercadoria interestadual, 

como é o caso do Diferencial de Alíquota de ICMS. Assevera que, 

transcorrido certo tempo da aquisição dos produtos, foi surpreendido pela 

notícia de que foi constituído crédito tributário para cobrança de ICMS na 

quantia de R$ 27.115,00 (vinte e cento mil, cento e quinze reais), por meio 
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da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132325-8, 

relativo à somatória do Diferencial de Alíquota de ICMS repartido entre os 

Estados de Destino e de Origem. Pontua que o presente crédito tributário, 

exigido pelo Requerido, encontra-se extinto em decorrência do pagamento 

antecipado realizado pelo terceiro interessado, uma vez que, ao realizar a 

aludida operação interestadual de venda de mercadoria, foi obrigada a 

recolher o Diferencial de Alíquota de ICMS incidente sobre esta operação, 

cujo pagamento se deu por meio de apuração mensal. 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 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Termo 

de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132325-8. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 14320451 e seguintes, 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 o 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 ao ente público. Ademais, verifica-se 

que ao conceder o pleito do Requerente, neste momento processual, 

haverá o total esgotamento da matéria de mérito sem que seja passada 

pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. 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, 25 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036935-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA PEIXOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1036935-86.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por MARIA APARECIDA DE 

SOUZA PEIXOTO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de verbas trabalhistas 

decorrentes de contratos de trabalho realizados no período de 2009 a 

2018. Deu à causa o valor de R$: 10.000,00 (Dez Mil Reais) Juntou 

documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria 

ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036792-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALVES FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1036792-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por SIDINEI ALVES FERREIRA com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo o S-10, placas FAO-1689, marca 

Chevrolet, modelo LT, Cor Prata, Renavam 00469516160, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo o S-10, placas FAO-1689, marca 

Chevrolet, modelo LT, Cor Prata, Renavam 00469516160, seja licenciado 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 
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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: 16135356), 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 o S-10, placas FAO-1689, marca 

Chevrolet, modelo LT, Cor Prata, Renavam 00469516160, 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). 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. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034267-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DA COSTA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1034267-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por RITA DA COSTA E 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 ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando liminarmente, seja determinada 

a liberação do veículo PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL 1.0, 

ALCOOL/GASO, PLACA: NJV4645, COR: PRETA, CHASSI: 

9BWAAOBP022657, ANO 2010, MODELO 2011 independentemente do 

pagamento das taxas de guincho e permanência no pátio da SEMOB 

CUIABÁ/MT. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Foi deferido pedido de liminar sob o ID: 

10665560, contudo, verifica-se que deixou de ser analisado o pedido 

referente à liberação do referido veiculo, assim como mencionado pelo 

impetrante sob o ID: 10734737, desta forma faz se necessário se a 

realização de nova analise. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

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. 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). Cumpre salientar que o mandado de segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa 

resguardar "possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Pois bem. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo 

PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL 1.0, ALCOOL/GASO, PLACA: 

NJV4645, COR: PRETA, CHASSI: 9BWAAOBP022657, ANO 2010, 

MODELO 2011 seja liberado mediante comprovação do pagamento de 

despesas de remoção, não superiores ao limite temporal de 6 meses, e 

com a comprovação de regularidade de débitos referentes a 

licenciamento, IPVA, e seguro obrigatório. No que tange a liberação de 

veiculo apreendido sem o prévio pagamento de taxas relacionadas aos 

serviços de remoção, depósito e guarda, disciplina a Lei 13.281/2016 em 

seu artigo 3º, §4º, alterando o artigo 271 da Lei 9.503/97, que tais 

serviços poderão ser realizados por órgãos públicos ou particulares, 

mediante licitação, sendo o proprietário do veiculo o responsável pelo 

pagamento dos custos desses serviços. Ainda, conforme o parágrafo 10 

da referida Lei, o pagamento das despesas de remoção e estada será 

correspondente ao período integral, contado em dias, no limite temporal de 

6 (seis) meses. Portanto, a restituição do veículo está condicionada ao 

pagamento das taxas administrativas referentes aos dias de estada do 

veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data de entrada 

do veículo no pátio de apreensão. 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 libere o veículo PAS/AUTOMOVEL, MARCA: 

VW/GOL 1.0, ALCOOL/GASO, PLACA: NJV4645, COR: PRETA, CHASSI: 

9BWAAOBP022657, ANO 2010, MODELO 2011 mediante o pagamento das 

taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, 

bem como a comprovação de regularidade de débitos referentes a 

licenciamento, IPVA, e seguro obrigatório. 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, 26 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036881-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1036881-23.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por NACIONAL MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS LTDA.-ME contra ato indigitado coator da lavra do 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ e da 

PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, todos qualificados 

na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que 

seja determinada a suspensão da Licitação Pregão Presencial/Registro de 

Preços nº 003/2018, Processo Administrativo nº 91.817/2018, da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como a suspensão de todo 

ato administrativo tendente a contratação da empresa supostamente 

declarada vencedora. Aduz, em apertada síntese, que a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cuiabá/MT instaurou certame licitatório, regido pelo 

Edital do Pregão Presencial/Registro de Preços nº 003/2018 – Tipo Menor 

Preço –, destinada à aquisição de serviços de fabricação e instalação de 

móveis planejados para o Hospital Dr. Leony de Carvalho Palma. Ponta que 

o edital que rege o referido certame, subscrito pela segunda Impetrante, 

uma vez que se encontra eivado de vícios, razão pela qual não lhe restou 

alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional para 

resguardar o seu direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos 

pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da nova legislação que 

passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão 

da Licitação Pregão Presencial/Registro de Preços nº 003/2018, Processo 

Administrativo nº 91.817/2018, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

bem como a suspensão de todo ato administrativo tendente a contratação 

da empresa supostamente declarada vencedora. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 16150622 e seguintes, não vislumbro, nesta seara 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da 

concessão da liminar pleiteada. É cediço que a Administração Pública 

exerce atividades complexas voltadas para o interesse público, que será 

atendido, muitas vezes, por meio de bens e serviços prestados por 

terceiros, sendo mister o firmamento de contratos administrativos para a 

execução de obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Para tanto, a lei criou a licitação, procedimento que precede o contrato 

administrativo, e que tem por objetivo permitir a apresentação de 

propostas por todas as pessoas interessadas, possibilitando, 

consequentemente, a escolha daquela que será mais vantajosa pela 

Administração. É sabido, ainda, que o Edital, no sistema jurídico brasileiro, 

constitui lei entre as partes, sendo norma fundamental da concorrência 

pública, cujo objetivo é determinar o objeto da licitação, discriminar os 

direitos e obrigações dos intervenientes e o Poder Público e disciplinar o 

procedimento adequado ao estudo e julgamento das propostas. Denota-se 

que a igualdade de condições a todos os concorrentes, garantida 

constitucionalmente, permite a competitividade entre os interessados, 

imprescindível na licitação, além de abarcar os princípios da 

impessoalidade e igualdade (isonomia), que devem ser observados pelo 

administrador público. Depreende-se dos autos que o Município de 

Cuiabá/MT deu início a um procedimento licitatório com o intuito de 

selecionar Registro de Preços para uma futura e eventual contratação de 

serviços de fabricação e instalação de móveis planejados para o Hospital 

Dr. Leony de Carvalho Palma, nos termos das especificações e condições 

estipuladas no Edital nº 003/2018 (ID nº 16159165). A Impetrante se opõe 

contra a regra prevista no referido edital, sob o argumento de que a 

mesma não está prevista na Constituição Federal, bem como na Lei nº 

8.666/93 (Lei Geral de Licitações), não podendo a Administração Pública 

criar a exigência de apresentação de certificado de comprovação de 

atendimento a Norma Regulamentadora NR17, emitida pela Associação 

Brasileira de Ergonomia – ABERGO, ainda mais por meio de ato 

administrativo, a qual deve ser coadunamente emitida pelos profissionais 

estipulados no art. 1º da Resolução nº 437/2009 do CONFEA. Melhor 

elucidando, transcrevo a disposição impugnada pela parte Autora, in 

verbis: “10 DA PROPOSTA DE PREÇOS (Artigo 16, VI e VII, do Decreto n° 

5.011/2011) (...) 8.1 DAS DOCUMENTAÇÕES ESPECÍFICAS EXIGIDAS: 

8.1.1 A empresa arrematante deverá apresentar no momento anterior a 

adjudicação/homologação a seguinte documentação: (...) b) Laudo 

ergonômico elaborado e assinado por profissional certificado pela 

ABERGO, para os itens cotados, com assinatura reconhecida em cartório 

atestando que mobiliário atende as especificações da norma 

regulamentadora 17 (NR 17 – Ergonômica) do Ministério do Trabalho. É 

necessário a comprovação de sua certificação através de documentos 

competentes. (...)”. Salienta-se que a Análise Ergonômica do Trabalho – 

AET é uma avaliação do ambiente de trabalho consistente na análise da 

ergonomia para averiguação das condições de trabalho e relação dessas 

com as características psicofisiológicas dos trabalhadores, devendo 

abordar, no mínimo, as condições de trabalho. A Portaria nº 3.571/1990 do 

Ministério de Trabalho e Emprego constituiu a Norma Regulamentadora nº 

17, a qual possui aplicação obrigatória a todas as empresas regidas pela 

CLT. Perfilho do entendimento de que, ao menos nesta seara de cognição 

sumária, havendo a demonstração da necessidade das especificações 

técnicas exigidas pelo edital, não se configura o desrespeito ao caráter 

competitivo do certame licitatório, tampouco se verifica o direcionamento 

da licitação, logo, não há razão para suspensão do procedimento. Em 

outros termos, não há fundamento relevante que justifique a concessão 

da medida antecipatória. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – 

LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME – 

DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo a demonstração da necessidade das 

especificações técnicas exigidas pelo edital, não se configura o 

desrespeito ao caráter competitivo do certame licitatório. Para a 

concessão da liminar em mandado de segurança é necessário que ambos 

os requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 estejam 

presentes. A falta de preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão da liminar, em sede de Mandado de Segurança, impõe a sua 

revogação”. (AI 151906/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

21/10/2014, Publicado no DJE 28/10/2014). Portanto, ante a ausência de 

um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual 

seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifiquem-se pessoalmente as autoridades tidas por coatoras, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-as do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão 

do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do 
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Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o 

presente como mandado. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002241-62.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LEONINA DO BOM 

DESPACHO DE ARRUDA E SILVA 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. Ao ID: 9731746 fora indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, bem como o deferimento da justiça gratuita. 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 – 
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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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002757-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FRANCISCA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002757-82.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: NEIDE FRANCISCA DA 

COSTA 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. Ao ID: 9709147 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. 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 
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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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019502-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMILSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1019502-06.2017.8.11.0041 

(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 ARGENILSO FRANCISCO DE OLIVEIRA, neste ato 

representado por seu filho o Sr. José Ademilson de Oliveira, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim 

de ser determinado ao Requerido que proceda com todos os meios 

necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 8244753). Aduz, em apertada 

síntese, que está internado em estado grave no Pronto Socorro de Cuiabá 

com quando de crise convulsiva tônico-crônico generalizada e 

inconsciente, necessitando da imediata internação em leito de UTI, sob 

pena de vir a óbito precocemente. Pontua que protocolou pedido de 

internação perante a Central de Regulação do SUS, todavia até o presente 

momento seu pleito não fora atendido, sem qualquer resposta por parte do 

responsável. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente, 

bem como pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 8249009. Citado, o Município de 

Cuiabá apresentou sua contestação no ID n°. 8375120, pugnando pela 
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improcedência da demanda. Ao ID n°. 10026784, certidão informando que 

o requerente não apresentou impugnação à contestação. 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. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise. PRELIMINARES. 

Ilegitimidade passiva. O Requerido Município de Cuiabá alegou a preliminar 

de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que 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. Da Competência Absoluta Do Juizado Da Fazenda 

Pública. Alega o Município de Cuiabá que em razão do valor atribuído à 

causo o feito se enquadra no âmbito de competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda, nos termos do art. 2° da lei 12.153/09. Entretanto, 

entendo equivocada tal assertiva, ante as peculiaridades que o caso 

concreto apresenta. Isso porque, verifica-se que o requerente Argenilso 

Francisco de Oliveira, é incapaz e vem sendo representado por seu filho o 

Sr. José Ademilson de Oliveira. 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. 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 procedam com todos os meios 

necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 11607277). 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 8244753), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista, Dr. Luiz Eduardo Mendonça Tenório – CRM/MT nº 8359, 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 

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 
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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, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 8244753), em hospital deste 

Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem 

qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável, 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, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 

1000,00 (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, 25 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003406-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA FERREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003406-47.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MIGUELINA FERREIRA 

DE BARROS 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. Ao ID: 9709308 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 189 de 424



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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003350-14.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: EDIR MARIA SOLANO 

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. Ao ID: 9709608 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. 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 
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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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 25 de outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003360-58.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: CATARINA DE SOUZA 

BARROS 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 
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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. Ao ID: 9671949 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. 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 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 
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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, 25 de outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016176-04.2018.8.11.0041
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1016176-04.2018.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: EVANILDES EUGENIA 

DA SILVA 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: 15110523). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 194 de 424



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 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 
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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, 25 de Outubro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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R. A. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZIRENE ALVES PINHEIRO OAB - 688.559.901-87 (CURADOR)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1020490-61.2016.8.11.0041 

(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 R. A. P. C., menor, neste ato representado por sua 

genitora a Sra. Jozirene Alves Pinheiro, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde) e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim 

de ser determinado aos Requeridos que cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Crosslinking” (cirurgia oftalmológica) 

no olho direito, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 3728299 e seguintes). Aduz, em 

apertada síntese, que é portador de ceratocone nos dois olhos, sendo que 

fora realizado o procedimento denominado Crosslinking no olho direito, 

tendo o problema sanado, todavia, se faz necessário a realização do 

procedimento cirúrgico no olho esquerdo. Pontua que necessita se 

submeter ao procedimento cirúrgico em caráter urgente, de modo que o 

retardo em sua realização pode redundar na evolução com o agravamento 

de sua enfermidade, até mesmo a perda de sua visão, não restando outra 

alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, tendo em vista não ter 

condições de arcar com as custas do procedimento pleiteado. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente, bem como pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico 

– NAT, o qual emitiu parecer (ID nº 4157305), confirmando a patologia que 

acomete a parte Autora, todavia informou que a parca documentação 

acostada é insuficiente para a constatação da necessidade da realização 

do procedimento cirúrgico pleiteado. Instado a trazer a documentação 

exigida (ID nº 4168383), a parte Autora cumpriu o determinado (ID nº 

4655812), remetendo, posteriormente, os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT, o qual emitiu parecer (ID nº 4724422), informando a 

necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado. Provimento 

antecipatório deferido ao ID n°. 4743739. Citado, o Estado de Mato Grosso 

apresentou sua contestação no ID n°. 4852872, pugnando pela 

improcedência da demanda. Ao ID n°. 4964553, certidão de decurso do 

prazo para o Município de Cuiabá. Ao ID n°. 5070426, impugnação à 

contestação, na qual a parte autora rechaçou as alegações dos Entes 

Públicos e ratificou a inicial em todos os seus termos. 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. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise. PRELIMINARES. 

Ilegitimidade passiva. O Requerido Município de Cuiabá alegou a preliminar 

de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que é responsável pela área 

denominada Atenção Básica de Baixa complexidade. Entretanto, entendo 
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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 viabilizem imediatamente a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Crosslinking” (cirurgia oftalmológica) no olho direito, 

bem como que assegure a continuidade do tratamento necessário para 

preservar a saúde e a vida do demandante, conforme prescrição de 

médico especialista (ID nº 3728299 e seguintes). 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 4655812), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Oftalmologia, Dr. Orivaldo Nunes Filho - CRM/MT 2443, 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 

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, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que viabilizem imediatamente a realização 

do procedimento cirúrgico denominado “Crosslinking” (cirurgia 

oftalmológica) no olho direito, bem como que assegure a continuidade do 

tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, 

conforme prescrição de médico especialista (ID nº 3728299 e seguintes), 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 

8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, 

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, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 

1000,00 (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, 26 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025212-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1025212-07.2017.8.11.0041 

(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 LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA, neste ato 

representado por sua filha a Sra. Luciene Barros da Silva, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim 

de ser determinado ao Requerido que proceda com todos os meios 

necessários para que o Requerente seja encaminhado imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 9455873). Aduz, em apertada 

síntese, que está entubado na sala vermelha em estado grave no Pronto 

Socorro de Cuiabá, estando com apenas 30% (trinta por cento) do 

funcionamento do coração, necessitando da imediata internação em leito 

de UTI, sob pena de vir a óbito precocemente. Pontua que protocolou 

pedido de internação perante a Central de Regulação do SUS, todavia até 

o presente momento seu pleito não fora atendido, sem qualquer resposta 

por parte do responsável. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 9473293. 

Citado, o Município de Cuiabá apresentou sua contestação no ID n°. 

8375120, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 10026784, 

certidão informando que o requerente não apresentou impugnação à 

contestação. 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. No que tange a impugnação à 

justiça gratuita, entendo que o requerido não trouxe qualquer documento 

capaz de demonstrar a capacidade econômica do requerente, razão pela 

qual indefiro tal pleito. Suscitada questões preliminares, passo a análise. 

PRELIMINARES. Ilegitimidade passiva. O Requerido Município de Cuiabá 

alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que 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. Da 

Competência Absoluta Do Juizado Da Fazenda Pública. Alega o Município 

de Cuiabá que em razão do valor atribuído à causo o feito se enquadra no 

âmbito de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda, nos 

termos do art. 2° da lei 12.153/09. Entretanto, entendo equivocada tal 

assertiva, ante as peculiaridades que o caso concreto apresenta. Isso 

porque, verifica-se que o requerente Luiz Carlos Fernandes da Silva, é 

incapaz e vem sendo representado por sua filha, Sra. Luciene Barros da 

Silva. 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. 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 ao Requerido que proceda com 

todos os meios necessário para que o Requerente seja encaminhado 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 9455873). 

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 9455873), sendo o 

mesmo emitido pelo médico especialista, Dr. Vinicius Oliveira – CRM/MT nº 

7827, 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 
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CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER O TRATAMENTO — 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — 

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - 

PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 

CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 DO STJ. — APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é fato incapaz de, 

por si só, indicar a perda superveniente do interesse de agir, porquanto 

tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural 

em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as 

normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, 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, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição 

fornecida pelo médico especialista (ID nº 9455873), em hospital que 

possua condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável, e, via de consequência, 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, 

fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (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, 25 de Outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016728-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1016728-03.2017.8.11.0041. (PJE 3). Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por ISMAEL DA SILVA CAMPOS, em face da 

sentença ID n° 15778366, proferida nos autos em epígrafe, na qual 

objetiva sanar vício existente, uma vez que, entende haver erro material. 

Relata, em resumo, que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais 

e determinou a entrega do medicamento objeto da demanda, “Nintedanibe 

150 mg – 01 cápsula de 12/12 h”, ao Requerente Irani Vieira Luz Lima, 

contudo, o requerente é o Ismael Da Silva Campos, havendo assim mero 

erro material a ser sanado Ao ID n° 15894667, fora certificado a 

tempestividade dos embargos de declaração. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015): 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. Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o 

nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou 

tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou 

elimine contradição existente no julgado”. Pois bem. Compulsando os 

autos, verifica-se que o pleito do embargante merece guarida, de modo 

que os Embargos Declaratórios deve ser acolhido. Em outras palavras, o 

Embargante não busca a rediscussão do mérito, o que se revela 

impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao 

saneamento de omissões, contradições e obscuridades. Em análise detida 

aos autos, verifica-se que o feito fora sentenciado, sendo julgado 

procedentes os pedidos iniciais em favor de Irani Vieira Luz Lima, contudo, 

o requerente da demanda é Ismael Da Silva Campos, havendo assim mero 

erro material a ser sanado. Desta feita, evidente a existência de erro 

material, e assim, a fim de evitar maiores prejuízos à embargante 

necessária se faz a correção da natureza da demanda, conforme 

pleiteado. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço dos 

embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, os acolho para 

sanar o erro material fazendo constar o seguinte “ISTO POSTO, consoante 

a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados 

na exordial, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, 

para condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado ao Requerente, Ismael 

Da Silva Campos, o fornecimento do medicamento denominado 

“Nintedanibe 150 mg – 01 cápsula de 12/12 h”, nos termos da prescrição 

de médico especialista (ID nº 7644560), ainda que seja necessária a 

contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015.”, mantendo-se incólume o restante. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503868-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AVELINO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 0503868-95.2015.8.11.0041 

(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 LUIZ AVELINO LEITE, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde) e do 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando a tutela jurisdicional para que o requerido seja 

compelido a adotar as providências necessárias para a imediata 

realização do procedimento cirúrgico denominado “ARTROPLASTIA 

TOTAL DO QUADRIL”, com prótese de alta resistência não cimentada 

(cerâmica/cerâmica), além de assegurar a continuidade do tratamento 

necessário à preservação da sua vida, conforme termos do Laudo Médico 

acostado aos autos. Conta que o autor está acometido de grave artrose 

do quadril esquerdo, evoluindo com claudicação, encurtamento do 

membro, muita dor e dificuldades para se movimentar (intensa limitação 

funcional), de sorte que necessita receber urgentemente tratamento 

cirúrgico especializado para realização de ARTROPLASTIA TOTAL DO 

QUADRIL, com prótese de alta resistência não cimentada 

(cerâmica/cerâmica), pois a prótese fornecida pelo Sistema Único de 
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Saúde sofre desgaste rápido, de modo que seriam necessárias várias 

revisões e substituições. De acordo com os médicos, o retardo na 

realização do tratamento demandado redundar na evolução com artrose, 

com perda óssea, e outras complicações que podem levar à lesão 

irreversível. Pondera que a assistência terapêutica é obrigação do Estado, 

justificado nos termos dos arts. 196 a 200 da Constituição Federal e da Lei 

Federal nº. 8.080/1990. Pontua a necessidade imediata da providência 

requerida, por meio da tutela de urgência, sob pena de prejuízos 

irreparáveis e requer a cominação de multa diária em caso de 

descumprimento da decisão. Instruiu a inicial como os documentos. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Os autos foram 

remetidos para parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), em 

atendimento ao disposto no art. 8º, §1º do Provimento n. 02/2015-CGJ, que 

proferiu parecer fundamentado (parecer técnico nº. 1968/2015), 

confirmando que a autor encontra-se acometida da patologia discriminada 

na exordial, cuja realização do procedimento cirúrgico não possui 

urgência. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 387049. Citado, o 

Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 458498, 

pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 484100, certidão de 

decurso do prazo para o Município de Cuiabá. Ao ID n°. 15227686, 

impugnação à contestação, na qual a parte autora rechaçou as alegações 

dos Entes Públicos e ratificou a inicial em todos os seus termos. 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. 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 adotem as providências necessárias para a imediata 

realização do procedimento cirúrgico denominado “ARTROPLASTIA 

TOTAL DO QUADRIL”, com prótese de alta resistência não cimentada 

(cerâmica/cerâmica), além de assegurar a continuidade do tratamento 

necessário à preservação da sua vida. 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 ((fls. 18), sendo o mesmo emitido pelo médico especialista 

em neurocirurgia, Dr. Virgílio Vila Moura – CRM/MT n. 6414, 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 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, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, 

ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar os Requeridos 

ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de adotem 

as providências necessárias para a imediata realização do procedimento 

cirúrgico denominado “ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL”, com 

prótese de alta resistência não cimentada (cerâmica/cerâmica), além de 

assegurar a continuidade do tratamento necessário à preservação da sua 

vida, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei 

nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, e, via de consequência, 

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, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 

1000,00 (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 
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determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016701-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO MOTA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - PE27803 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL ANDERSON SOARES DE CAMPOS (IMPETRADO)

MAX JORGE LACERDA DA MATTA (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

TIAGO MELO DE ABREU (IMPETRADO)

NAIANNE FARIA LIMA DE CARVALHO (IMPETRADO)

Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

(LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016701-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo TICKET SOLUÇÕES 

HDFGT S/A em face da decisão retro, proferida nos autos do Mandado de 

Segurança impetrado contra ato tido por coator de lavra da COMISSÃO 

MISTA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO – SEGES/MT (Gil Anderson Soares de 

Campos, Naianne Faria Lima de Carvalho, Max Jorge Lacerda da Matta, 

Tiago Melo de Abreu, Olavio José da Silva e o Pregoeiro Erick Petronius 

Lima Ribeiro) e de PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA., a qual tem o escopo de obter uma determinação para que seja 

reformada a decisão da comissão mista e do pregoeiro, que concluiu que 

o software não atende às necessidades do edital. Proferida a decisão, a 

qual indeferiu a medida liminar pleiteada, o 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 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, 26 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1013561-12.2016.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela 

promovida por JOÃO BATISTA DE MORAES e NAILÔ DUARTE GABRIEL, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde), em que 

objetivam a concessão da antecipação da tutela jurisdicional para o fim de 

ser determinado que o Requerido cumpra com a obrigação 

político-constitucional de fornecer, imediatamente, o medicamento 

MIMPARA 30 mg (Cloridrato de Cinacalcet), disponível no Brasil também 

com o nome comercial de SENSIPAR, com dose inicial de 30mg, na 

quantidade estipulada pelo médico de 120 cápsulas por mês, devendo ser 

de uso contínuo, conforme LAUDO MÉDICO (ID. 1673153). Aduzem, em 

síntese, que são portadores de doença renal crônica aguda, CID n. 18.0, 

em programa regular de HD com quadro de hiperparatireoidismo 

secundário, e realizam procedimento de hemodiálise no CENEC – Centro 

Nefrológico de Cuiabá-MT, três vezes por semana. Contam que 

apresentam sintomas de dores ósseas intensas e possuem níveis 

elevados de PTH (hormônio paratiroideano), de modo que a única droga 

existente no mercado para controle da doença é o Cinacalcete, conhecido 

com MIMPARA, pois controla o Hiperparatireoidismo sem elevar os níveis 

de fósforo. Instruíram a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugnam pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Remetidos os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o mesmo 

emitiu parecer (ID 1686513), sem, contudo, entrar no mérito da questão, 

tendo em vista a ausência de profissional farmacêutico na equipe técnica. 

Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 6755334. Citado, o Estado de 

Mato Grosso apresentou sua contestação no ID n°. 1931078, pugnando 

pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 1964249, o requerente 

apresentou sua impugnação à contestação. 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. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise. PRELIMINARES. Ilegitimidade passiva. O Requerido Estado 

de Mato Grosso alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o 

fundamento de que o medicamento é de responsabilidade do Município de 

Cuiabá por ser de 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 
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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 os 

Requerentes objetivam que seja determinado ao Requerido que cumpra 

com a obrigação político-constitucional de fornecer, imediatamente, o 

medicamento MIMPARA 30 mg (Cloridrato de Cinacalcet), disponível no 

Brasil também com o nome comercial de SENSIPAR, com dose inicial de 

30mg, na quantidade estipulada pelo médico de 120 cápsulas por mês, 

devendo ser de uso contínuo, conforme LAUDO MÉDICO (ID. 1673153). 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 1673153), sendo o 

mesmo emitido pela médica especialista em Nefrologia, Dra. Venceslau de 

Matos Dourado Junior – CRM/MT nº 8162, 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 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, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, 

ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao 

cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que seja 

fornecido imediatamente, o medicamento MIMPARA 30 mg (Cloridrato de 

Cinacalcet), disponível no Brasil também com o nome comercial de 

SENSIPAR, com dose inicial de 30mg, na quantidade estipulada pelo 

médico de 120 cápsulas por mês, devendo ser de uso contínuo, conforme 

LAUDO MÉDICO (ID. 1673153), ainda que seja necessária a contratação 

de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno o Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa 

no valor de R$ 1000,00 (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, 26 de Outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002632-17.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por REINALDO DE 

ARRUDA LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

procedência da ação para que seja determinado ao Requerido que 

proceda com a nomeação e posse do Requerente no cargo de Técnico da 

Área Instrumental – Perfil Analista de Sistemas, bem como que seja 

condenado o Requerido ao pagamento dos lucros cessantes no importe 

de R$ 43.455,78 (quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e oito centavos) e de indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz, em síntese, que participou do 

concurso público regido pelo Edital nº 005/2009/SAD, concorrendo para o 

cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Analista de Sistemas, 

ficando classificado na 252ª Posição, para as vagas destinadas a Cuiabá. 

Relata que o concurso foi prorrogado até o dia 29.06.2014 e, durante a 

sua vigência, foram nomeados convocados 05 (cinco) candidatos, 

entretanto alguns candidatos não tomaram posse. Pontua, ainda que o 

ente público, na vigência do certame, promoveu nomeações precárias de 

terceiros por meio de contratação temporária, contrariando a lei e a 

classificação no concurso público vigente. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência, consoante decisão de ID nº 6038526. Devidamente citado, o 

Requerido Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (ID 

nº 6824986), pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos. 

Réplica acostada aos autos (ID nº 7856473), onde a parte Autora 

rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificou os termos 

da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, a presente 

ação foi proposta com o escopo de obter uma determinação para seja 

determinado ao Requerido que proceda com a nomeação e posse do 

Requerente no cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Analista de 

Sistemas, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento dos 

lucros cessantes no importe de R$ 43.455,78 (quarenta e três mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e de 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

No caso vertente, partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e 

da malha documental acostada, verifico que o pleito do Requerente não 

merece guarida. Isso porque, pelo que se infere dos autos, vê-se que 

para o cargo ao qual concorreu o Requerente, qual seja Técnico da Área 

Instrumental – Perfil Analista de Sistemas, foram disponibilizadas 40 

(quarenta) vagas, e que o demandante foi classificada no cadastro de 

reserva na 252ª posição, portanto, fora do limite de vagas oferecidas (ID 

nº 1876253 e 1876279). Observa-se, também, que durante o prazo de 

validade, foram convocados 83 (oitenta e três) candidatos, sendo que 30 

(trinta) não tomaram posse, ficando, portanto, vagos, bem como que a 

Administração Pública editou o Convênio nº 001/2015 objetivando a 

contratação de terceirizados para ocupar o cargo almejado pelo 

Requerente. Cabe preceituar expressamente o que diz o art. 37, I e II da 

Constituição Federal, in verbis: “Art. 37 (...) I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...)”. Em análise do dispositivo legal 

acima transcrito, há de se concluir que o acesso a cargo ou emprego 

público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, sendo dever da Administração Pública conferir aos 

seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os 

administrados forem individualmente afetados pela prática do ato. Insta 

salientar que a aprovação de candidatos em concursos públicos, ainda 

que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, garante 

apenas o direito subjetivo à nomeação se houver o surgimento de novas 

vagas, dentro do prazo de validade do concurso, estando assim limitados 

pelo poder discricionário da administração, segundo o juízo de 

conveniência e oportunidade. Isso ocorria mesmo diante de vacância e 

criação de cargos por lei. Entretanto, em recente julgamento o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, vem abrindo uma exceção a esta regra, 

porém esta deve ser motivada pelo poder público e estar sujeita ao 

controle de legalidade. Ou seja, o gestor público, após convocação de um 

número “X” de candidatos acima do número de vagas, não pode alegar 

não ter direito líquido e certo a nomeação o concursando aprovado e 

classificado dentro do chamado cadastro de reserva, se as vagas 

decorrentes da criação legal de cargos novos ou vacância ocorrerem no 

prazo do concurso ao qual se habilitou e foi aprovado. A exceção a esta 

regra poderá ocorrer se alcançado o limite prudencial de dispêndios com 

folha de pessoal, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 

22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar nº 101/2000). No mesmo 

sentido, tenha-se, ainda, precedentes do colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora 

das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. 

Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de 

convocação. Precedentes. 1. O Tribunal de origem assentou que, com a 

desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o 

preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora 

agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na 

ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser 

convocada para assumir a referida vaga. 2. Não se tratando de 

surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já 

prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo 

Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, 

Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em 

concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem 

direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - 

ARE: 661760 PB, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

03/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-214 DIVULG 28-10-2013 PUBLIC 29-10-2013). Assim, levando-se 

consideração às vagas disponibilizadas pela Administração Pública, 

somadas às vagas que ficaram vagas em razão de candidatos que não 

tomaram posse, o candidato Requerente não alcançou posição suficiente 

para adentrar as vagas disponibilizadas pela administração. Quanto à 

alegação de preterição em razão de contratação temporária – terceirizada, 

entendo que, apesar de todos os pontos aventados pelo Requerente, não 

resta evidente a efetiva contratação de dezenas de profissionais para a 

área de atuação pretendida pelo demandante, restando, portanto, não 

demonstrada a prova inequívoca do direito pleiteado. Daí porque, 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, ficando 

suspenso por força do art. 1º da Lei nº 1.060/50. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se 

com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004851-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVENING DA CRUZ SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1004851-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por EVENING DA CRUZ SILVA, com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca PAS/MOTONETA/NENHUMA marca 

HONDA/BIZ 125 ES, ANO/MODELO 2011, COR ROSA, PLACAS NUE 0326, 

RENAVAM 369801490, 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°. 13306706. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou suas informações no prazo legal. Os autos 

me vieram cls. É o Necessário. Fundamento Decido. 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 PAS/MOTONETA/NENHUMA marca HONDA/BIZ 

125 ES, ANO/MODELO 2011, COR ROSA, PLACAS NUE 0326, RENAVAM 

369801490, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual, bem como a liberação do veículo apreendido 

independentemente do pagamento das taxas de guincho e permanência no 

pátio do DETRAN/MT., 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 
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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, 26 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012898-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DA COSTA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1012898-92.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado por FRANCISCO LOPES DA COSTA FILHO, com supedâneo na 

Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido 

por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN-MT objetivando liminarmente, seja determinado 

o licenciamento do veículo marca PAS/MOTOCICLETA, MARCA 

HONDA/NXR 150 BROS ESD, ANO E MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS 

OBN 4049, RENAVAM 00500791538, 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°. 13378056. Devidamente 

notificada, a impetrada 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 

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 
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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 PAS/MOTOCICLETA, MARCA HONDA/NXR 

150 BROS ESD, ANO E MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS OBN 4049, 

RENAVAM 00500791538, 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, 26 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029188-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILSA APARECIDA EDUARDO DA SILVA OAB - MS21415 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1029188-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABRICA - QUIMICA, PETROLEO 

E DERIVADOS LTDA RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal 

Com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Fábrica Química Petróleo e 

Derivados Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída 

da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. É de 

ressaltar que nas ações de conhecimento, processada pelo rito comum é 

possível a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no 

pedido inicial, na forma preconizada no art. 300, do CPC. 3. Desta forma, 

remeto a apreciação da antecipação de tutela para momento posterior a 

manifestação da parte contrária. 4. Intime-se a parte requerida para, se 

manifestar sobre o pedido da tutela de urgência, no prazo de 10 (dez) 

dias. 5. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004009-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JG - SERVICOS E REFORMA DE PNEUMATICOS - EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida, impulsiono o 

presente feito para intimação da parte autora da referida decisão bem 

como para, no prazo de 15 (dez) dias, depositar a diligência do Sr. oficial 

de Justiça, via Guia Judicial, no valor de R$- 36,38 (Trinta e seis reais e 

trinta e oito centavos), a fim de notificar a parte Impetrada GERENTE DE 

CONTA CORRENTE FISCAL. Cuiabá-MT., 29/10/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011607-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RADER (IMPETRANTE)

RUDI RADER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à despacho judicial, impulsiono o 

presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar a diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Notificação, no valor de R$- 32,80 (Trinta e 

dois reais e oitenta centavos), via Guia Judicial. Cuiabá-MT., 29/10/2018 

Janeide Neves

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027551-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MAEDA MIURA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027551-02.2018.8.11.0041 DIST.: 21/08/2018 16:54:57 EXEQTE: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ EXCDA: MARCIA MAEDA MIURA DE SIQUEIRA CPF 

Nº 939.985.701-87 CDA’s Nº's 2015/1194829 Valor da Execução: R$ 

1.909,37 VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 

6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Por outro lado, constata-se que o custo 

da cobrança do crédito tributário ora executado está abaixo do 

valorestabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da 

C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83 (cento e trinta e seis 
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reais e oitenta e tres centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE imediatamente estes autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/09/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (14/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. 6. PUBLIQUE-SE, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de outubro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

FCOA [1]. Lei das Execuções Fiscais – LEI Nº 6.830/1980: Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: ... § 2º - 

O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. 

Código de Processo Civil 2015: Art. 802. Na execução, o despacho que 

ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 

2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo 

incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à 

data de propositura da ação. [3]. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se 

dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027255-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MATEUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027255-77.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 20/08/2018 16:18:02 EXEQTE: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ EXCDO/A: ALEX MATEUS CPF/CNPJ Nº 

774.493.719-87 CDA’s Nº's 2015 / 1120933 Valor da Causa: R$ R$ 

2.003,32 VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 

6. 830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta 

AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Por outro lado, constata-se que o custo 

da cobrança do crédito tributário ora executado está abaixo do 

valorestabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da 

C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83 (cento e trinta e seis 

reais e oitenta e tres centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE imediatamente estes autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/09/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (14/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. 6. PUBLIQUE-SE, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito FCOA [1]. Lei das Execuções Fiscais – LEI Nº 

6.830/1980: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Código de Processo Civil 2015: Art. 802. Na 

execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em 

observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, 

ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção 

da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009278-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009278-72.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 10/04/2018 16:12:38 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA 

TERNOVOI DE MORAES CPF nº 474.375.701-06 CDA's Nºs 2014 / 

1082033 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.6.42.022.0322.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.631,60 DECISÃO 81100001 VISTOS ETC... Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) 

anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o 

Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 207 de 424



Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo 

sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE os autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 

191), pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão requerida, ante o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à 

INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre 

a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 

(quinze) dias, sob pena de declaração ex offício da prescrição e extinção 

deste processo eletrônico de Execução Fiscal. II. O arquivamento acima 

não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do termo da 

prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015[3]. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501174-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501174-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:47:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ Nº 

00.000.000/4738-47 CDA'(s) Nº(s) 2015 / 1242567, 2015 / 1242576, 2015 

/ 1242577, 2015 / 1242594, 2015 / 1242595 e 2015 / 1242596. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 71310 VALOR DA CAUSA: R$ 139.919,97 DESPACHO 11010 

VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. O 

processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito (Art. 269, inc. 

IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II desta 

Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em decorrência do 

reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA cujo prazo 

prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da distribuição desta 

Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração da data do seu 

vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o regular 

processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 
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ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501174-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501174-56.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 08:47:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ Nº 

00.000.000/4738-47 CDA'(s) Nº(s) 2015 / 1242567, 2015 / 1242576, 2015 

/ 1242577, 2015 / 1242594, 2015 / 1242595 e 2015 / 1242596. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 71310 VALOR DA CAUSA: R$ 139.919,97 DESPACHO 11010 

VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. O 

processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito (Art. 269, inc. 

IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II desta 

Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em decorrência do 

reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA cujo prazo 

prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da distribuição desta 

Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração da data do seu 

vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o regular 

processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004530-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004530-65.2016.8.11.0041 
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DATA DA DIST. 31/03/2016 16:21:41 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: SM EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 06.212.452/0001-13 CDA 

Nº 2014 / 0975733 VALOR DA CAUSA: R$118.864,80 11010 VISTOS, 

ETC.... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, 

multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). 

Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. CONSTE da carta citação que o prazo de 

trinta (30) dias para oferecer embargos à execução para o/a Executado/a 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. 

A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado pessoalmente por Mandado 

de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, nos termos do Art. 7º, 

inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 

STJ (2009), para tanto INTIME-SE a Fazenda Pública Municipal Exequente 

para depositar antecipadamente a diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, a contar da intimação da certidão acima do Sr. Gestor, sob 

pena de aplicação do disposto no Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O 

CURSO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. Efetuado o depósito, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no PRAZO DE DEZ DIAS, 

sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). IV. 

Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho acima, não 

havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM 

ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de suspensão, DÊ-SE 

VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse 

no prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. V. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. VI. Em sendo 

juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre pagamento ou 

garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de tentativa de penhora 

on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda 

Pública Municipal, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do 

CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. VII. 

INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente deste 

despacho (PJe e DJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 25 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA 

DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A citação será 

feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou 

em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 771. Este Livro 

regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas 

disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos 

especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento 

de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos 

processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005226-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXEC. FISC. MUNICIPAL Nº 1005226-04.2016.8.11.0041 DATA 

DA DIST. 14/04/2016 11:15:29 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 

04.531.619/0001-83 CDA Nº 971956, 1248558, 1248559, 1248560, 

1248561, 1248562, 1248563, 1248564, 1248565 e 1248566. VALOR DA 

CAUSA: R$166.111,79 11010 VISTOS, ETC.... I. CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/80). Em caso de pronto pagamento, arbitro 

os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal em 10% (dez por 

cento) do valor do débito (Art. 85, inc. I do CPC/2015). II. CONSTE da carta 

citação que o prazo de trinta (30) dias para oferecer embargos à 

execução para o/a Executado/a será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. Advirta-se, ainda, que no caso 

de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o Executado 

pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de 

Justiça, nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), para tanto INTIME-SE a 

Fazenda Pública Municipal Exequente para depositar antecipadamente a 

diligência do Sr. Meirinho, no PRAZO DE DEZ DIAS, a contar da intimação 

da certidão acima do Sr. Gestor, sob pena de aplicação do disposto no 

Art. 40 da LEF, SUSPENDENDO-SE O CURSO DA EXECUÇÃO POR UM 

ANO. Efetuado o depósito, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Citação, entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprí-lo no 

PRAZO DE DEZ DIAS, sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 

330 CP). IV. Decorrido o prazo para o depósito da diligência do Meirinho 

acima, não havendo cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo de 

suspensão, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para 

manifestar interesse no prosseguimento da execução fiscal, indicando 

bens e/ou suprindo informações necessárias ao prosseguimento, sob 

pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. V. Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, 

com ou sem a sua devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

VI. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação, certifique-se sobre 

pagamento ou garantia e voltem os autos à conclusão, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 
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Exequente deste despacho (PJe). VIII. Cumpra-se sucessivamente. 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS JUÍZA DE DIREITO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial. - Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. 

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos 

honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os 

embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os 

embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em 

conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. LEI DE 

EXECUÇÕES FISCAIS: - Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, 

enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os 

quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de 

prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos 

autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou 

encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos 

autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os 

bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 

4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo 

prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de 

ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 

(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004). § 5o A manifestação prévia da 

Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de 

cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do 

Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502314-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL SOLUCOES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502314-28.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:24:41 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: GLOBAL SOLUCOES SERVICOS E 

REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ Nº 02.468.655/0001-14 CDA'(s) Nº(s) 

2011 / 0558492, 2012 / 0738303, 2013 / 0865654, 2014 / 1046123 e 2015 / 

1136038. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.34.074.0033.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.597,54 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. Com vista dos autos, a Fazenda 

Pública Exequente promoveu a emenda à inicial. Eis o relato necessário. 

DECIDO. RECEBO A EMENDA À INICIAL para alterar o valor da causa, 

devendo o Sr. Gestor Judiciário que promover a imediata alteração no 

Sistema PJE. Assim, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, 

DETERMINO: I. CITE-SE por Carta AR, no último endereço fornecido nos 

autos pelo Município Exequente, para pagar o crédito executado, 

acrescido de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão 

(ões) de Divida Ativa – CDA('s) apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL 

acima, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Em caso de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (apurado sobre o valor executado), nos termos dos Arts. 771 e 

827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da 

carta citação que o prazo de trinta (30) dias para o/a Executado/a 

oferecer embargos à execução, querendo, será contado a partir da sua 

intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

III. A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega 

da carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a Executado/a pessoalmente, através 

de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, nos 

termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 

249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando-se ao Sr. Meirinho 

para cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na 

citação ou certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, 

CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a 

Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de 

penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática 

dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 

837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – 

Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 

08/2008. V. Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo 

Sr. Meirinho a impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, 

CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública 

Municipal Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta 

Execução Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 25 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 
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deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501247-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501247-28.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 10:58:30 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: COMPRÃO SUPERMERCADOS LTDA - ME CNPJ Nº 

81.621.658/0001-12 CDA'S Nº 2012 / 0778883, 2013 / 0863146, 2014 / 

1055051 e 2015 / 1223085. VALOR DA CAUSA: R$ 84.168,20 DESPACHO 

11010 Vistos, etc... I. CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida 

de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida 

Ativa - CDA's anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 

6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], 

sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, 

a Parte Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 

771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal 

ou retornando o AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes 

autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501167-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501167-64.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 22/02/2016 08:46:27 EXECTE: Cuiabá Prefeitura Municipal 

EXECDO: BANCO DO BRASIL S.A CNPJ Nº 00.000.000/0001-91 CDA Nº 

2015 / 1242962. VALOR DA CAUSA: R$22.660,00 11010 VISTOS, ETC... 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 
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conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 2. Art. 8º - 

O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; ... 3. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504088-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0504088-93.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 23/02/2016 11:05:36 EXECTE: Cuiaba Prefeitura Municipal 

EXECDA: WF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME CNPJ Nº 

13.579.579/0001-30 CDA'S Nº'S 2015 / 1244857 e 2015 / 1244858. 

VALOR DA CAUSA: R$ 16.319,05 DESPACHO 11010 Vistos, etc... I. 

CITE-SE por carta AR, para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's 

anexadas com a inicial no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos 

eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a Parte Executada pessoalmente por 

Mandado de Citação, para cumprimento por Oficial de Justiça, para tanto 

EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo Mandado de Citação, nos termos 

do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do 

CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), entregando ao Sr. Meirinho para 

cumprir independente do pagamento antecipado da diligência pela Fazenda 

Pública Municipal Exequente, nos termos da decisão proferida em 

14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, na decisão liminar concedida em sede da Ação de Mandado de 

Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão 

dos efeitos da medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança 

nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao 

Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez 

dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 213 de 424



desobediência (Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação 

pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou 

oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem os autos À 

CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – Sistema 

BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c 

Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex 

vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão submetido ao 

regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. IV. Contudo, em 

sendo certificado da impossibilidade da citação pessoal da Parte 

Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente à Fazenda 

Pública Municipal Exequente para se manifestar no prazo de QUINZE DIAS, 

sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à citação e/ou indicando bens, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item IV), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VI. 

Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE VISTA (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de QUINZE DIAS, para 

se manifestar expressamente sobre prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou indicando bens, 

sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo 

eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o prazo acima 

(15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública Municipal 

sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de 

manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos 

após o término da suspensão acima de um ano), ANOTANDO-SE no 

Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes autos antes do término do 

prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do termo da 

prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [2]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502402-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502402-66.2015.8.11.0041 

DATA DA DIST. 18/02/2016 07:22:27 EXECTE: Cuiabá Prefeitura Municipal 

EXECDO: JOÃO RAMOS DE OLIVEIRA CPF Nº 488.788.201-72 CDA'S Nº'S 

2012 / 0741576, 2013 / 0911470, 2014 / 1076430 e 2015 / 1239383. 

VALOR DA CAUSA: R$81.864,91 VISTOS, ETC... CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA's anexadas com a inicial 

no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos 

do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). Arbitro os honorários advocatícios 

da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 

85 do CPC/2015[1], sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução 

Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II 

Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. 

A seguir, se o AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da 

carta à agência postal ou retornando o AR sem o êxito na citação, 

CERTIFIQUE-SE tal fato nestes autos eletrônicos e, a seguir, CITE-SE a 

Parte Executada pessoalmente por Mandado de Citação, para cumprimento 

por Oficial de Justiça, para tanto EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo 

Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. I e inc. III do 

Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ (2009), 

entregando ao Sr. Meirinho para cumprir independente do pagamento 

antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal Exequente, nos 

termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. Ministra Laurita 

Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão liminar concedida 

em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 2.899/MT 

(2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da medida 

liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos 

do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). III. Em sendo certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. 

Meirinho, CERTIFIQUE-SE sobre pagamento ou oferecimento de garantia 

pelo/a Executado/a e voltem os autos À CONCLUSÃO, para fins de 

tentativa de penhora on line – Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na 

inicial pela Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme interpretação 

sistemática dos Art. 185-A do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e 

Arts. 835, 837, e 840 do CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. 

Luiz Fux – Acórdão submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução 

STJ 08/2008. IV. Contudo, em sendo certificado da impossibilidade da 

citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente à Fazenda Pública Municipal Exequente para se manifestar 

no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) 

do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980). V. Decorrido o prazo de quinze dias 

acima (item IV), não havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no 

Sistema PJE. VI. Após o prazo do arquivamento de um ano acima, DÊ-SE 

VISTA (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, pelo prazo de 

QUINZE DIAS, para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à citação e/ou 

indicando bens, sob pena de ARQUIVAMENTO ATÉ O DECURSO DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 214 de 424



PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e consequente extinção deste 

processo eletrônico independentemente de nova vista. VII. Decorrido o 

prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela Fazenda Pública 

Municipal sobre a prescrição intercorrente, CERTIFIQUE-SE sobre a 

ausência de manifestação e REMETAM-SE imediatamente estes autos 

eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. VIII - O desarquivamento destes 

autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou 

antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá 

da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente ou 

da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção desta Execução 

Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). IX - INTIME-SE imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. X - PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do 

Art. 205 do CPC/2015. Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa [1]. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública 

for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos 

nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e 

máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e 

máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 

2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV 

- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 2. Art. 8º - 

O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; 3. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1026190-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL ROMULO JORGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1026190-81.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/08/2017 09:38:37 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JUVENAL ROMULO JORGE CPF nº 

097.069.171-87 CDA's Nºs 2014 / 1032637, 2015 / 1182882, 2016 / 

1374944 e 2017 / 1503247. INSCRIÇÃO MUNICIPAL01.7.15.032.0225.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.422,94 DESPACHO 81100001 VISTOS ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão. VI. PUBLIQUE-SE, 

conforme § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 19 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501264-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501264-64.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 17:11:11 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELINEIA MARINHO DA CRUZ NUNES 

RONDON CPF Nº 277.397.911-72 CDA's Nºs 2012 / 0729592, 2013 / 

0918718, 2014 / 1004271 e 2015 / 112838. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL01.4.35.074.0350.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.072,73 

DESPACHO 81100001 VISTOS ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) 

com a inicial. Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo 

único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido 

expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação da/o Executada/o. A Procuradoria Fiscal do 

Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, 

tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da dívida executada AINDA 

ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a presente 

data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem sanadas por 

este Juízo, razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 

191), pelo prazo de CINCO ANOS, a contar do término do prazo de 

suspensão, ante o advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

(PJe) da Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração da prescrição e extinção deste processo de 
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Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não implica na extinção da 

Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora 

sobre o valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento 

destes autos antes do termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos ao Arquivo Provisório e seu 

retorno, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não 

definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500988-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIR ELIAS DONATO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500988-33.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:13:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: AMIR ELIAS DONATO FILHO CPF nº 

424.381.951-34 CDA's Nºs 2012 / 0760795, 2013 / 0932841, 2014 / 

1004888 e 2015 / 1193845. INSCRIÇÃO MUNICIPAL01.8.25.039.0066.055 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.110,22 DESPACHO 11010 VISTOS ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. Foi determinada a citação 

por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual 

retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o Executada/o. A 

Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO DA PRESENTE 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do débito fiscal. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Considerando que o PARCELAMENTO da 

dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma vez que a Fazenda 

Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto ao seu regular 

cumprimento até a presente data, presumindo-se que inexistem 

irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão, ante o advento da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser DESARQUIVADOS, 

procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da Fazenda Pública Municipal, 

para se manifestar sobre a prescrição intercorrente da(s) CDA(s) 

anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de declaração da 

prescrição e extinção deste processo de Execução Fiscal. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE (PJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão. CUMPRA-SE. Cuiabá, 19 de 

outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502230-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502230-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:49:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BENEDITO SANTANA DE MORAES 

CNPJ/CPF Nº 078.940.401-00 CDA'(s) Nº(s) 2011 / 0602671, 2012 / 

0786721, 2013 / 0829643 e 2015 / 1165539. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

06.9.24.005.0227.001 VALOR DA CAUSA: R$ 2.837,76 DESPACHO 11010 

VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) descrita(s) na 

inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. O 

processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito (Art. 269, inc. 

IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II desta 

Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em decorrência do 

reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA cujo prazo 

prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da distribuição desta 

Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração da data do seu 

vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o regular 

processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 
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certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015549-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1015549-97.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO ANTONIO DE MELO RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c 

Inexigibilidade de Débitos Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Marco Antônio de Melo em face do Estado de Mato Grosso, que veio 

redistribuída da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 2. 

Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 2. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora objetiva a anulação da CDA protestada. 3. No entanto, 

para apreciação do pleito, necessário se faz que o requerente acoste aos 

autos a citada Certidão de Dívida Ativa com o seu respectivo 

demonstrativo de crédito, nas quais indicam o valor originário da dívida, 

bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais 

encargos, além da atualização do crédito tributário e a data da constituição 

definitiva do crédito. 4. Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50 e do artigo 

3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as partes sejam 

beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que se acoste 

nos autos, além da declaração de que não tem condições de pagar as 

custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua 

família, a prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 5. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três 

meses ou Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família e ainda promova a juntada aos autos da 

CDA em questão, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo 

único, do artigo 321) e extinção do processo, conforme disposto no § 

único, do art. 115, do NCPC. 6. Intime-se e cumpra-se. 7. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016637-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT0015904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016637-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JAIR DEMETRIO RÉU: GOVERNO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os autos, 

verifico no id nº 15337392 que a parte autora oferta em caução um imóvel 

em garantia do débito que pretende discutir, no entanto, deixou de informar 

o seu valor, para viabilizar a análise da referida garantia. 2. Assim sendo, 

concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o requerente traga aos 

autos o laudo mercadológico do imóvel em questão. 3. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501642-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501642-20.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:54:51 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI 

CPF Nº 405.567.861-49 CDA'(s) Nº(s) 2012 / 0727076, 2015 / 1122528 e 

2015 / 1243649. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.35.004.0184.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.442,41 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 
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representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. O processo foi extinto, 

parcialmente, com resolução de mérito (Art. 269, inc. IV do CPC/1973), 

pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II desta Vara Especializada, 

Dra. Adair Julieta da Silva, em decorrência do reconhecimento da 

prescrição direta em relação à CDA cujo prazo prescricional quinquenal 

chegou ao seu termo antes da distribuição desta Execução Fiscal via PJe, 

levando-se em consideração da data do seu vencimento, tendo sido na 

oportunidade determinado o regular processamento desta execução e a 

intimação da Fazenda Pública Exequente para promover a emenda à inicial 

quanto ao valor da causa, nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

§ único do Art. 284 do CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Exequente promoveu a emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. 

RECEBO A EMENDA À INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o 

Sr. Gestor Judiciário que promover a imediata alteração no Sistema PJE. 

Assim, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. 

CITE-SE por Carta AR, no último endereço fornecido nos autos pelo 

Município Exequente, para pagar o crédito executado, acrescido de juros, 

multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa 

– CDA('s) apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501885-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501885-61.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:57:27 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MATEUS ALVES DA SILVA 

CNPJ/CPF Nº 006.702.191-34 CDA'(s) Nº(s) 2011 / 0547048, 2012 / 

0783947, 2013 / 0836498, 2014 / 1054860 e 2015 / 1225550. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.3.32.043.0638.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.859,46 

DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAIS. O processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito 

(Art. 269, inc. IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete II desta Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em 

decorrência do reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA 

cujo prazo prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da 

distribuição desta Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração 

da data do seu vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o 

regular processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 
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nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501889-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SODRE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501889-98.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 07:58:53 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WELLINGTON SODRE ALVES DE 

OLIVEIRA CPF Nº 846.921.111-00 CDA'(s) Nº(s) 2011 / 0549156 e 2014 / 

1046229. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.23.003.0354.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.832,45 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA(s) descrita(s) na inicial, referente(s) ao não 

pagamento de IMPOSTO(S) MUNICIPAIS. O processo foi extinto, 

parcialmente, com resolução de mérito (Art. 269, inc. IV do CPC/1973), 

pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete II desta Vara Especializada, 

Dra. Adair Julieta da Silva, em decorrência do reconhecimento da 

prescrição direta em relação à CDA cujo prazo prescricional quinquenal 

chegou ao seu termo antes da distribuição desta Execução Fiscal via PJe, 

levando-se em consideração da data do seu vencimento, tendo sido na 

oportunidade determinado o regular processamento desta execução e a 

intimação da Fazenda Pública Exequente para promover a emenda à inicial 

quanto ao valor da causa, nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

§ único do Art. 284 do CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Exequente promoveu a emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. 

RECEBO A EMENDA À INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o 

Sr. Gestor Judiciário que promover a imediata alteração no Sistema PJE. 

Assim, dando prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. 

CITE-SE por Carta AR, no último endereço fornecido nos autos pelo 

Município Exequente, para pagar o crédito executado, acrescido de juros, 

multa de mora e encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa 

– CDA('s) apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de 

cinco (05) dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da 

LEF (Lei nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 
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(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501948-86.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501948-86.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 08:15:35 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA 

CNPJ/CPF Nº 004.020.951-20 CDA'(s) Nº(s) 2011 / 0606148, 2012 / 

0769466, 2013 / 0911768, 2014 / 1045638 e 2015 / 1173639. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 18.2.11.013.0076.001 VALOR DA CAUSA: R$ 5.243,39 

DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAIS. O processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito 

(Art. 269, inc. IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete II desta Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em 

decorrência do reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA 

cujo prazo prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da 

distribuição desta Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração 

da data do seu vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o 

regular processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 
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Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502089-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CORASSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502089-08.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 08:19:05 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: LIZIANE CORASSA CPF Nº 

959.590.171-72 CDA'(s) Nº(s) 2014 / 1030345 e 2015 / 1126894. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.22.052.0565.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.170,15 DESPACHO 11010 VISTOS, ETC.... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA(s) 

descrita(s) na inicial, referente(s) ao não pagamento de IMPOSTO(S) 

MUNICIPAIS. O processo foi extinto, parcialmente, com resolução de mérito 

(Art. 269, inc. IV do CPC/1973), pela MMª. Juíza de Direito Titular do 

Gabinete II desta Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, em 

decorrência do reconhecimento da prescrição direta em relação à CDA 

cujo prazo prescricional quinquenal chegou ao seu termo antes da 

distribuição desta Execução Fiscal via PJe, levando-se em consideração 

da data do seu vencimento, tendo sido na oportunidade determinado o 

regular processamento desta execução e a intimação da Fazenda Pública 

Exequente para promover a emenda à inicial quanto ao valor da causa, 

nos termos do §4º do Art. 6º da Lei 6830/1980, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme § único do Art. 284 do 

CPC/1973. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Exequente promoveu a 

emenda à inicial. Eis o relato necessário. DECIDO. RECEBO A EMENDA À 

INICIAL para alterar o valor da causa, devendo o Sr. Gestor Judiciário que 

promover a imediata alteração no Sistema PJE. Assim, dando 

prosseguimento à esta Execução Fiscal, DETERMINO: I. CITE-SE por Carta 

AR, no último endereço fornecido nos autos pelo Município Exequente, 

para pagar o crédito executado, acrescido de juros, multa de mora e 

encargos apontados na(s) Certidão (ões) de Divida Ativa – CDA('s) 

apresentada(s) com a EMENDA À INICIAL acima, no prazo de cinco (05) 

dias, ou garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei 

nº 6.830/1980). Em caso de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (apurado sobre o valor 

executado), nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º, do CPC/2015 c/c Art. 1º 

LEF (Lei nº 6.830/1980). II. CONSTE da carta citação que o prazo de trinta 

(30) dias para o/a Executado/a oferecer embargos à execução, querendo, 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF (Lei nº 6.830/1980). III. A seguir, se o AR não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal ou retornando o 

AR sem o êxito na citação, CERTIFIQUE-SE tal fato e CITE-SE o/a 

Executado/a pessoalmente, através de Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE o 

respectivo Mandado de Citação, nos termos do nos termos do Art. 7º, inc. 

I e inc. III do Art. 8º da LEF c/c o Art. 249 do CPC-2015 e Súmula 414 STJ 

(2009), entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir independente do 

pagamento antecipado da diligência pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, pela Exma. 

Ministra Laurita Vaz, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na decisão 

liminar concedida em sede da Ação de Mandado de Segurança nº 

2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a suspensão dos efeitos da 

medida liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

autos do Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 

1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, cumprindo ao Sr. 

Meirinho certificar sobre a realização da diligência no prazo de dez dias, 

sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) e desobediência 

(Art. 330 CP). IV. Em sendo juntado o AR com o êxito na citação ou 

certificado o êxito na citação pessoal pelo Sr. Meirinho, CERTIFIQUE-SE 

sobre pagamento ou oferecimento de garantia pelo/a Executado/a e voltem 

os autos À CONCLUSÃO, para fins de tentativa de penhora on line – 

Sistema BACEN-JUD, ante o requerido na inicial pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, conforme interpretação sistemática dos Art. 185-A 

do CNT c/c Art. 11 da Lei nº 6.830/80 – LEF e Arts. 835, 837, e 840 do 

CPC/2015, ex vi STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux – Acórdão 

submetido ao regime do Art. 543-C CPC e Resolução STJ 08/2008. V. 

Após o cumprimento da diligência, em sendo certificado pelo Sr. Meirinho a 

impossibilidade da citação pessoal da Parte Executada, CERTIFIQUE-SE e 

DÊ-SE VISTAS (PJe) imediatamente à Fazenda Pública Municipal 

Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento desta Execução 

Fiscal, no prazo de QUINZE DIAS, sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao seu prosseguimento, sob pena de 

aplicação automática (ATO ORDINATÓRIO) do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980). VI. Decorrido o prazo de quinze dias acima (item V), não 

havendo manifestação da Fazenda Pública Municipal Exequente, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO POR UM ANO, anotando-se no Sistema PJE. VII. Após o 

prazo do arquivamento de um ano, DÊ-SE VISTA (PJe) à Fazenda Pública 

Municipal Exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIII. 

Decorrido o prazo acima (15 dias), não havendo manifestação pela 

Fazenda Pública Municipal sobre a prescrição intercorrente, 

CERTIFIQUE-SE sobre a ausência de manifestação e REMETAM-SE 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão 

acima de um ano), ANOTANDO-SE no Sistema PJE. IX. O desarquivamento 

destes autos antes do término do prazo do arquivamento provisório (um 

ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), 

dependerá da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente ou da iniciativa do/a Executado/a, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ). X. INTIME-SE 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão 

(PJe). XI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - Art. 249. A 

citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas 

neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. - Art. 

40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado 

o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 
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da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004). § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030227-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BRETAS OMAIS OAB - MT6958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Processo: 1030227-20.2018.8.11.0041. 

DESPACHO Autuação 13/09/2018 Última distribuição 24/09/2018 Valor da 

causa R$ 1.000,00- AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA COM 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS Nº 1030227-20/2018- PJe REQTE: 

FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS - CPF Nº 841.990.401-53 

REQDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 11010 Vistos, etc... Trata-se AÇÃO 

ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA DE URGENCIA COM LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS, proposta eletronicamente – PJe em 13/09/2018, distribuída 

inicialmente no Juízo da Quinta Vara Espec. da Fazenda Pública da Capital, 

por FERNANDA TRETTEL DE URZEDO BRETAS - CPF Nº 841.990.401-53, 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos qualificados na inicial, 

pretendendo liminarmente e inaudita altera pars, a concessão da tutela 

para “determinar ao Município de Cuiabá, ora requerido, a imediata baixa 

do débito em nome da requerente de seus cadastros internos, bem assim 

que proceda a imediata retirada do nome da mesma de quaisquer 

cadastros de maus pagadores, posto que em absoluto inexistente e ilegal 

o débito pretendido” e ainda, “oficiar o 4º Registro Notarial de Cuiabá, 

localizado na Rua Campo Grande, 533, Centro, em Cuiabá/MT, para que 

proceda com a imediata baixa do protesto registrado em nome da autora”, 

sic. Ampara a sua pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No 

mérito, requereu a total procedência da demanda, confirmando-se 

antecipação da tutela eventualmente concedida, condenando-se o 

Município Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais 

em quantia a ser arbitrada pelo Juízo. Requereu também a condenação do 

Município Requerido ao pagamento das custas processuais e os 

honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% sobre o valor 

da condenação. Por fim, requereu a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) para fins meramente fiscais – ID nº 15309844. Com a inicial vieram 

os documentos ID’s nºs 15309486, 15309860, 15309862, 15309879, 

15310103, 15310106, 15310111, 15310112, 15310113, 15310116, 

15310118, 15310120, 15310121, 15310122, 15310123, 15310124, 

15310128, 15310130, 15310134, 15310135, 15310136, 15310137, 

15310139, 15310391, 15310392, 15310393 e 15310395. Autos conclusos, 

na data de 21/09/2018 pelo Juízo da Quinta Vara Espec. da Fazenda 

Pública da Capital foi proferida DECISÃO na qual reconheceu a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo para processar e julgar esta ação e 

declinou da competência para este Juízo – ID nº 15461811, tendo sido os 

autos redistribuídos em 24/09/2018, vindo à conclusão em 28/09/2018. Eis 

o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Observo que no momento 

da distribuição, a Autora NÃO anexou aos autos o comprovante do 

recolhimento antecipado das CUSTAS PROCESSUAIS, descumprindo o 

disposto no Art. 82 do CPC/2015[1] e, consequentemente, o Art. 456 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Tribunal de Justiça deste Estado[2], contudo, requereu a concessão da 

gratuidade justiça. A respeito da questão, determina o inciso LXXIV do Art. 

5º da Constituição da República 1988, in verbis: “LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos;” (negritei). Por seu turno, o Art. 98 do 

CPC/2015[3] concede o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural 

‘com insuficiência de recursos’, ‘na forma da lei’, tendo o Legislador 

estabelecido que o seu estado de insuficiência é presumido, juris tantum, 

nos termos do § 3º do Art. 99 do CPC/2015[4]. Não obstante a presunção 

do estado de necessidade, a concessão da benesse não está adstrita 

apenas à afirmação da própria hipossuficiência pelo postulante, mas sim, 

também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador. O 

artigo 99, § 2º do CPC/2015, assim dispõe: Art. 99. (...) § 2º O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. Desse modo, resta 

evidente que o Juízo não está vinculado à simples alegação de 

hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça, pois, 

havendo nos autos ao menos indícios que demonstrem que a parte não 

preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a 

gratuidade da justiça, deverá indeferi-la. No presente, este Juízo não se 

encontra convencido do estado de necessidade da Autora, mormente 

quando esta ocultou na exordial, quando de sua qualificação, a sua 

profissão e bem assim, na Procuração – ID nº 15309846 e, ainda, haver 

documento nestes autos eletrônicos do qual se extrai ser proprietária da 

empresa TRETTEL BRETAS & CIA LTDA, ID nº 15310395. Noutro ponto, 

após análise da vasta documentação juntada pela Autora, constata-se 

que não colacionou aos autos o título executivo extrajudicial que pretende 

ver “baixado”, não havendo documentos nestes autos eletrônicos que 

indique que se trata de cobrança fiscal referente a IPTU, posto que a 

Notificação Extrajudicial oriunda do Cartório do Quarto Oficio da Capital de 

ID nº 15309862 não discrimina o crédito fiscal, fazendo referência apenas 

à CDA. Por fim, merece esclarecer que em toda demanda jurídica faz-se 

necessário a atribuição de um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediato, bem como, o seu valor deverá corresponder ao 

beneficio patrimonial pretendido, repercutindo o valor atribuído, 

inequivocamente, nas custas processuais, honorários de sucumbência e 

nas multas previstas no CPC/2015. No caso presente, a Autora ao 

formular a sua pretensão indicou como valor da causa a importância de R$ 

1.000,00-, valor este que não corresponde ao benefício patrimonial 

pretendido, posto que cumulou pedidos de indenização por danos morais 

com anulação de protesto, este referente a título cujo valor é de R$ 

46.626,28-. Portanto, imperiosa a aplicação no presente caso da regra do 

Art. 292, inc. VI do CPC/2015[5], devendo ser retificado o valor da causa, 

de modo a fazer constar o total do beneficio patrimonial pretendido. Assim, 

faculto à Autora a juntada aos autos de documentos hábeis a 

comprovação dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da 

gratuidade da justiça, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de 

indeferimento do pedido, nos termos do § 2º do Art. 99 do CPC/2015[6], 

bem como a necessária anexação da CDA nº 1239124. Não obstante o 

disposto no § 3º do Art. 292 do CPC/2015[7], em observância a norma do 

Art. 10[8] do mesmo diploma legal, oportunizo a Autora retificar o valor da 

causa, NO MESMO PRAZO ACIMA, sob pena de não o fazendo este Juízo, 

de ofício, proceder à sua correção. Após, decorrido o prazo acima, com 

ou sem manifestação da Autora, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e, 

ad cautelam, INTIME-SE (PJe e DJe) o Representante Legal do Município 

Requerido, na pessoa do Sr. Procurador Geral para, EM IGUAL PRAZO, se 

manifestar acerca do pedido de tutela de urgência, conforme Arts. 269, § 

3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. Decorrido in albis os prazos 

assinalados, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO para 

decisão. INTIME-SE desta decisão a Autora, através de sua Advogada 

(PJe e DJe). PUBLIQUE-SE na forma do §3º do Art. 205 do CPC/2015. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito prn 1. Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. 2. Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 
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deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.” (negritei). 3. 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. 4. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... §3o Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural. 5. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; (...). 

6. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. 7. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. 8. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034373-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Robson Augusto Bonato (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1034373-07.2018.8.11.0041 

DIST.: 26/10/2018 12:20:10 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT. FINALIDADE: CITAÇÃO 

11010 Vistos, etc... CUMPRA-SE O ATO DEPRECADO, expedindo-se 

respectivo Mandado, que deverá ser cumprido independente do 

pagamento da diligência, nos termos da decisão proferida em 14/07/2017, 

pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Laurita Vaz, na Suspensão 

de Segurança nº 2.899/MT (2017/0159664-5), que determinou a 

suspensão dos efeitos da medida Liminar proferida pelo Pleno E. Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos autos do Agravo Regimental em Mandado de 

Segurança nº 1000.783.02.2017.8.11.0000, até seu trânsito em julgado, 

cumprindo ao Sr. Meirinho certificar sobre a realização da diligencia no 

prazo de dez dias, sob pena de responsabilidade (Lei Compl. nº 04/1990) 

e desobediência (Art. 330 CP). Após o cumprimento do ato deprecado, 

DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo Deprecante com as nossas singelas 

homenagens. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 29 de outubro de 2018 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369446 Nr: 4857-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGPAR - PARTICIPAÇÕES PLAN. GESTÃO E 

CONS. EMPRESARIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CÉZAR FABIANO 

MARTINS DE CAMPOS, para devolução dos autos nº 

4857-71.2009.811.0041, Protocolo 369446, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 198336 Nr: 9000-45.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO ONORATO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço o instituto da prescrição em relação ao 

crédito executado (remanescente) e com sustentáculo no art. 269, IV do 

CPC, JULGO E DECLARO EXTINTO integralmente o presente caderno 

executório, com resolução de mérito.Sem custas processuais, ex vi art. 39 

da LEF. Sem honorários advocatícios diante da inexistência de 

formalização da relação jurídica processual entre as partes.PRIC. Após 

certificado o trânsito em julgado e observado as cautelas de estilo, 

arquive-se com as respectivas baixas.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cuiabá, 21 de novembro de 2014.ONIVALDO BUDNY Juiz de 

-Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 984094 Nr: 15959-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARANJAK DIVER ARTIS E AMERICAN BAR 

LTDA, ZILENE MARIA DE AMORIM, NICOLA BARANJAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

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

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

 Vistos etc...

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de Baranjak Diver Artis e American Bar Ltda e outros, no qual foi 

depositado o valor do débito em juízo, e tendo sido ultimadas as 

discussões em torno do débito pela exceção de pré-executivdade e 

julgamento de ação anulatória a parte requer a quitação do débito pelo 

levantamento do valor depositado nos autos, findado a presente ação.

 Diante do exposto, defiro o pedido de levantamento e declaro quitado o 

crédito representado pela CDA 201413127 que instruiu a presente ação, 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente Alvará Judicial do valor depositado nos autos 

com as devidas atualizações em favor do exequente com base nas 

informações bancárias de fls. 240.

Custas pela parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação.

Certificado o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 701368 Nr: 35989-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA, MARCO 

ANTONIO ALBAMONTE ARRUDA, BRUNO ALOIS NOWAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Bodart Pessanha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martinho Santos da 

Silva Filho - OAB:15.258/OAB/MT, REGIS MAGALHÃES SOARES DE 

QUEIROZ - OAB:178.223

 Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula às fls.20, reiterado às fls.27, a extinção do feito, com base no art. 

924, II, CPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 
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representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do CPC-2015.

Isento de custas.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, 

notadamente o valor depositado às fls.14, conforme extrato de fls.23/24. 

Para tanto, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte 

executada, a qual deverá ser intimada a informar seus dados bancários a 

este juízo, no prazo de 10(dez) dias.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027240-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027240-11.2018.8.11.0041 DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/08/2018 

16:15:40 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: 

BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

S.A. CNPJ Nº 23.379.921/0001-02 CDA's Nºs 2014 / 1029129, 2015 / 

1121895, 2016 / 1287421 e 2017 / 1488790. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.1.44.002.1485.001 VALOR DA CAUSA: R$ 7,927.79 11010 VISTOS, 

ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento dos créditos 

representados pelas CDA's indicadas na inicial, referentes a IPTU's que 

recaíram sobre o imóvel de INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.1.44.002.1485.001 . 

I. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito 

tributário representado pela CDA Nº 1029129/2014, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1][1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA 

SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu 

que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 

decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 

requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição 

para a cobrança do IPTU tem como marco inicial o dia seguinte ao 

estipulado pela lei local para o vencimento da exação. Precedentes. 3. 

Hipótese em que o acórdão recorrido, por contar a prescrição da data de 

notificação do lançamento, deve ser cassado, com a determinação de 

novo julgamento da apelação, a fim de que seja aplicada a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior à realidade dos autos. 4. Agravo 

interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE 

FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, julgado em 08/08/2017, DJe 

14/09/2017). (negritei). Dessa forma, inexistindo citação pessoal da 

Devedora/Executada, vez que inexiste despacho judicial determinando tal 

ato, conforme preceituada o inciso I do Art. 174 do CTN, inexistiu a 

interrupção da prescrição do título executivo – CDA Nº 1029129/2014 – e 

decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, no caso concreto a prescrição já ocorreu, incidindo na 

hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: SÚMULA STJ 409 - 

“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação 

pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). 

Consigno que a Fazenda Pública Municipal já não possuía mais o direito à 

esta ação de execução em relação à CDA Nº 1029129/2014, vencida em 

10/04/2013, quando distribuiu a inicial em 20/08/2018, impondo-se a este 

Juízo o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3][3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1029129, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. II. 

Quanto aos demais créditos tributários inseridos nas CDA’s nºs 1121895, 

1488790 e 1287421, que totalizam o valor de R$ 5.727,97-, constata-se 

que o custo de sua cobrança está acima do valor estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83, conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, devendo o Sr. Gestor 

Judicial, após o cumprimento do item I acima: I. CITAR o Executado no 

endereço constante da exordial, por carta AR, para pagar a dívida, 

acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de 

Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou garantir a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF). CONSTE da 

carta citação cópia integral desta decisão e que o prazo de trinta (30) dias 

para oferecer Embargos à Execução será contado a partir da intimação da 

penhora, através do Diário da Justiça eletrônico, conforme Arts. 12 e 16, 

inc. III da Lei nº 6.830/1980 (LEF). Arbitro os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015[5] , sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

Advirta-se, ainda, a Parte Executada, que no caso deintegral pagamento 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[6] 

), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, nos 

termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. Havendo 

pronto pagamento, recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE e voltem os 

autos À CONCLUSÃO para sentença de extinção, nos termos do Art. 156, 

inc. I do CTN[7]] combinado com o Arts. 924, inc. II e 925 do CPC/2015[8]. II. 

A seguir, juntado o AR com ou sem o êxito na citação, CERTIFIQUE sobre 

citação ou não, bem como sobre oferecimento ou não de 

penhora/arresto/EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. III. Não sendo citada a 

Parte Executada, INTIME-SE o Município Exequente, através do Sr. 

Procurador Fiscal subscritor da exordial (PJe), para se manifestar sobre o 
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interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal, indicando endereço 

correto do Executado e/ou indicando bens para serem contristados, no 

prazo de quinze (15) dias, sob pena de ARQUIVAMENTO por um ano, nos 

termos do § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980[9] (LEF). IV. Decorrido o 

prazo acima (15 dias) sem a manifestação do Município Exequente, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e REMETAM-SE estes autos 

imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO 

(Cód. 294), até o advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, 

CINCO ANOS DEPOIS, quando deverão ser DESARQUIVADOS e 

REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, face a ocorrência de 

prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda 

Pública Municipal Exequente, para se manifestar previamente, nos termos 

do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se 

trata de cobrança judicial considerada de pequeno valor (abaixo de R$ 

20.000,00-regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, 

através da Portaria nº. 75/2012[10] do Ministério de Estado da Fazenda). 

V. Ocorrendo a citação pessoal da Parte Executada, JUNTE-SE aos autos 

o AR, CERTIFICANDO, bem como CERTIFIQUE quanto à sua numeração e 

identificação da pessoa que o recebeu, inclusive com número do seu RG 

ou CPF e, nãohavendo manifestação ou oferecimento de bem à penhora e 

Embargos à Execução Fiscal pela Parte Executada, CERTIFIQUE-SEsobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão sobre 

penhora on line via BACENJUD, conforme requerimento da exordial. VI. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ).O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (14/09/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa da Executada, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ c/c §3º do Art. 40 da LEF). VII. A remessa dos autos à 

conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). VIII. INTIME-SE desta decisão o Município 

Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu a inicial 

(PJe). PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015 (DJe). 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 160. 

Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o 

vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se 

considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A 

legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 

aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [6]. Art. 8º 

- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; [7]. Art. 141. O 

crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [8]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o 

pagamento; ... [9]. Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a 

obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [10]. Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). [11]. PORTARIA No - 75, DE 22 DE 
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MARÇO DE 2012 - Ministro de Estado da Fazenda: “Art. 1º Determinar: I - a 

não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor 

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 

1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de 

débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Art. 2º O Procurador da 

Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde 

que não ocorrida a citação pessoal do executado ou não conste dos 

autos garantia útil à satisfação do crédito.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027946-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SOUZA GIL DO AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1027946-91.2018.8.11.0041 DISTRIB.: 27/08/2018 10:16:08 EXEQTE: 

MUNICIPIO DE CUIABÁ EXCDO: RICARDO SOUZA GIL DO AMARAL CPF Nº 

698.309.161-20 CDA’s Nº's 2015/1158150 Valor da Causa: R$ 1.891,97 

VISTOS, ETC... 81100001 I. Para fins do §2º do Art. 8º da Lei nº 6. 

830/1980 – L.E.F.[1] c/c Art. 802 do C.P.C.2015 [2], CITE-SE por carta AR, 

para pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos 

apontados na(s) Certidão de Divida Ativa, no prazo de cinco (05) dias, ou 

garantir a presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF. Arbitro os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015[1], sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. Advirta-se, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF[2]), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade, nos termos dos Arts. 771 e 827, 

§ 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. II. Por outro lado, constata-se que o custo 

da cobrança do crédito tributário ora executado está abaixo do 

valorestabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da 

C. Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83 (cento e trinta e seis 

reais e oitenta e tres centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (DOIS MIL, CINQUENTA E 

DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), razão pela qual 

DETERMINO: 1. REMETAM-SE imediatamente estes autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento 

definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/09/2023, quando 

deverão ser DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO 

PESSOAL Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a 

prescrição intercorrente da(s) CDA(s) acima em 15 (quinze) dias. 2. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). 3. O desarquivamento destes autos antes do 

termo da prescrição acima (14/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 4. 

A remessa dos autos e seu retorno ao Arquivo Provisório, não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da 

sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). 5. INTIME-SE imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. 6. PUBLIQUE-SE, para 

fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 24 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito FCOA [1]. Lei das Execuções Fiscais – LEI Nº 

6.830/1980: Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as 

seguintes normas: ... § 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, 

interrompe a prescrição. [2]. Código de Processo Civil 2015: Art. 802. Na 

execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em 

observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, 

ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção 

da prescrição retroagirá à data de propositura da ação. [3]. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1036171-37.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1036171-37.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/11/2017 11:02:14 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARCOS MELO CPF nº 

621.183.741-00 CDA's Nºs 2014 / 0994155, 2015 / 1141438, 2016 / 

1355297 e 2017 / 1478000. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.15.056.1559.050 VALOR DA CAUSA: R$ 2,984.24 DECISÃO 

81100001 VISTOS ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 

proposta via PJe pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa – CDA(s) anexada(s) com a inicial. 

Foi determinada a citação por carta da/o Executada/o, interrompendo-se o 

prazo prescricional, conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 

5172/1966 – Código Tributário Nacional, tendo sido expedida a respectiva 

Carta Citação, a qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação da/o 

Executada/o. A Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO 

DA PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o parcelamento do 

débito fiscal. Eis o relato necessário. DECIDO. Considerando que o 

PARCELAMENTO da dívida executada AINDA ESTÁ EM VIGÊNCIA e uma 

vez que a Fazenda Pública Municipal NADA MANIFESTOU ao Juízo quanto 

ao seu regular cumprimento até a presente data, presumindo-se que 

inexistem irregularidades a serem sanadas por este Juízo, razão pela qual 

DETERMINO: I. REMETAM-SE os autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição (Cód. 191), pelo prazo de CINCO 

ANOS, a contar do término do prazo de suspensão requerida, ante o 

advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS, procedendo-se a seguir à INTIMAÇÃO (PJe) da 

Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre a prescrição 

intercorrente da(s) CDA(s) anexadas com a inicial, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de declaração ex offício da prescrição e extinção deste 

processo eletrônico de Execução Fiscal. II. O arquivamento acima não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos antes do termo da 

prescrição acima, DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda 

Pública Municipal Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que 

conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). IV. A remessa dos 

autos ao Arquivo Provisório e seu retorno, não estarão sujeitos ao 

recolhimento de custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública 

Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que 

subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 

246, § 1º do CPC/2015[3]. VI. PUBLIQUE-SE, para fins do § 3º do Art. 205 

do CPC/2015. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito
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Processo Número: 1011364-16.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)
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FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011364-16.2018.8.11.0041 DIST.: 27/04/2018 13:07:09 EXEQUENTE: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSE LTDA CNPJ Nº 03.935.566/0001-01 CDA'S Nºs 

2017/1470585 e 2017/1582247. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.12.010.0115.040 VALOR DA CAUSA: R$ 4.616,98 DECISÃO 

81100001 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto o recebimento do(s) 

crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) na inicial. É o relatório. 

Fundamento e Decido Observo que quando esta Execução Fiscal foi 

distribuída o crédito tributário representado pela CDA Nº 1582247, vencida 

em 10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos 

mais de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 

do CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE 

AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal do Devedor/Executado, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1582247 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do 

Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto, a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía 

mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 1582247 , 

vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo 

o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1582247, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Considerando que o prazo prescricional se interrompe 

na data do despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida 

no Art. 174 Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário 

Nacional, DETERMINO a CITAÇÃO da Parte Executada por carta AR, para 

pagar a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

na(s) Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos 

termos do Art. 8º da LEF. Por outro lado, tendo em vista que o custo da 

cobrança dos créditos tributários inseridos na CDA nº 1470585, no valor 

de R$ 2.024,41, constata-se que o custo está ABAIXO DO VALOR 

estabelecido no Art. 1º do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. 

Corregedoria Geral da Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – 

UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em 

setembro/2018 equivale à importância de R$ 136,83 (cento e trinta e seis 

reais e oitenta e tres centavos), conforme dispõe a Portaria nº 

131/2018/SEFAZ/MT, totalizando R$ 2.052,45- (dois mil cinquenta e dois 

reais e quarenta e cinco centavos), razão pela qual DETERMINO: I. 

REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM 

BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o advento definitivo da 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 24/08/2023, quando deverão ser 

DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para sentença de extinção, 

face a ocorrência de prescrição intercorrente, dispensada a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da Fazenda Pública Municipal Exequente, para se manifestar 

previamente, nos termos do Art. 40, § 5º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por 

analogia, uma vez que se trata de cobrança judicial inferior a 15 (quinze) 

UPFMT – UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. II. O 

arquivamento acima não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado 

(Prov. nº 13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos eletrônicos 

antes do termo da prescrição acima (../08/2023), DEPENDERÁ da 

supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da 

iniciativa do/a Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 

13/2013-CGJ). IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao 

Arquivo Provisório, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas 

judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. 

INTIME-SE desta decisão o Município Exequente, através do Sr. Procurador 

Fiscal subscritor da exordial (PJe e DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 

270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015[3]. VI. INTIME-SE também desta 

decisão a Parte Executada pessoalmente, por Carta AR, em homenagem 

aos princípios fundamentais processuais previstos no Art. 8º do 

CPC/2015, conforme determinam os Arts. 271 e 274 do CPC/2015[8]. VII. 

PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[9]. 

CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 160. 

Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o 

vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se 

considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Parágrafo único. A 

legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 

pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA STJ 106 - 

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na 

citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o 

acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. ‘TRIBUTÁRIO - 

PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - 

ARTS. 201 E 202 DO CTN - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 

282/STF. 1. Inexistente qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto 
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aos requisitos de validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, 

carecendo o recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de 

constituição do crédito pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto 

da defesa ou comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a 

tese adotada pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença 

das condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011352-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA VITORIA PINHO MALUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 

1011352-02.2018.8.11.0041 DIST.: 27/04/2018 13:04:03 EXEQUENTE: 

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANA VITORIA PINHO 

MALUF CPF 052.163.091-60 CDA'S 2017/1532564 e 2017/1581866 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.212.010.0115.005 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.618,61 DECISÃO 81100001 VISTOS, ETC... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo como objeto 

o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) indicada(s) 

na inicial. Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o 

crédito tributário representado pela CDA Nº 1581866, vencida em 

10/04/2013, já se encontrava prescrito, pois já haviam transcorridos mais 

de cinco anos do vencimento do IPTU, conforme preceitua o Art. 174 do 

CTN, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 

2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Com 

efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança 

do IPTU é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos 

do Art. 160 do CTN[1] e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, 

ex vi: “TRIBUTÁRIO. IPTU. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DIA SEGUINTE 

AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 

Administrativo n. 2). 2. A contagem da prescrição para a cobrança do IPTU 

tem como marco inicial o dia seguinte ao estipulado pela lei local para o 

vencimento da exação. Precedentes. 3. Hipótese em que o acórdão 

recorrido, por contar a prescrição da data de notificação do lançamento, 

deve ser cassado, com a determinação de novo julgamento da apelação, a 

fim de que seja aplicada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior 

à realidade dos autos. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, PRIMEIRA 

TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, AgInt no AREsp 976.764/BA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 14/09/2017). (negritei). Dessa forma, 

inexistindo citação pessoal do Devedor/Executado, vez que inexiste 

despacho judicial determinando tal ato, conforme preceituada o inciso I do 

Art. 174 do CTN, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo – 

CDA Nº 1581866 – e decorridos os cinco anos estabelecidos no caput do 

Art. 174 do CTN, acima transcrito, no caso concreto, a prescrição já 

ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409, verbis: 

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da 

propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” 

(negritei e grifei). Dessa forma, a Fazenda Pública Municipal já não possuía 

mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA Nº 1581866, 

vencida em 10/04/2013, quando distribuiu a inicial, impondo-se a este Juízo 

o reconhecimento de ausência de uma das condições desta ação de 

execução, qual seja, a exigibilidade total do crédito tributário inicialmente 

executado, por força do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face 

a denominada prescrição direta do crédito tributário. Ressalta-se que o 

Juízo da Fazenda Pública não deu causa à decadência ou prescrição no 

caso presente, não se aplicando aqui o disposto na SÚMULA STJ 106[2], 

porque o crédito tributário já não era mais exigível quando da distribuição 

desta Execução Fiscal e que ‘cabe ao juiz zelar pela presença das 

condições da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do 

crédito, extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional.’, ex vi STJ, REsp 1053658/RS, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008[3]. 

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inciso V e 174 do Código Tributário 

Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015, DECLARO EX 

OFFICIO PRESCRITO o crédito tributário referente à CDA Nº 1581866, 

anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE 

EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, DETERMINO O 

CANCELAMENTO e/ou EXCLUSÃO da INSCRIÇÃO COMO DIVIDA ATIVA 

DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DA CDA ACIMA da relação de Créditos da 

Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da Lei nº 4.320/1964[4], 

pela Fazenda Pública Municipal, junto ao CADASTRO DO CONTRIBUINTE, 

perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria 

Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do 

C.T.N.[5], sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), 

pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da prescrição e 

decadência, bem como, a sua EXCLUSÃO DO REGISTRO, DA 

DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, incluída nesta Execução Fiscal, 

porque inexigível. Custas ex vi legis. Honorários advocatícios inexigíveis. 

Considerando que o prazo prescricional se interrompe na data do 
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despacho ordenatório da citação, conforme previsão contida no Art. 174 

Parágrafo Único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código Tributário Nacional, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte executada por carta AR, para pagar a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados na(s) 

Certidão de Divida Ativa, ou garantir a presente execução, nos termos do 

Art. 8º da LEF. Quanto ao crédito tributário inserido na CDA nº 1532564, 

no valor de R$ 2.025,14 está ABAIXO DO VALOR estabelecido no Art. 1º 

do Provimento nº 13/2013 de 13/03/2013, da C. Corregedoria Geral da 

Justiça, correspondente a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que em setembro/2018 equivale 

à importância de R$ 136,83 (cento e trinta e seis reais e oitenta e três 

centavos), conforme dispõe a Portaria nº 131/2018/SEFAZ/MT, totalizando 

R$ 2.052,45- (dois mil cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), 

razão pela qual DETERMINO: I. REMETAM-SE estes autos imediatamente ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (Cód. 294), até o 

advento definitivo da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em 14/09/2023, 

quando deverão ser DESARQUIVADOS e REMETIDOS à conclusão para 

sentença de extinção, face a ocorrência de prescrição intercorrente, 

dispensada a INTIMAÇÃO PESSOAL da Fazenda Pública Municipal 

Exequente, para se manifestar previamente, nos termos do Art. 40, § 5º 

da Lei n. 6.830/1980 – LEF, por analogia, uma vez que se trata de 

cobrança judicial inferior a 15 (quinze) UPFMT – UNIDADE PADRÃO 

FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. II. O arquivamento acima não 

implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção 

monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). III. O desarquivamento destes autos eletrônicos antes do 

termo da prescrição acima (14/09/2023), DEPENDERÁ da supressão da 

falta atribuída à Fazenda Pública Municipal Exeqüente, ou da iniciativa do/a 

Executado/a, que conduza a termo a Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). 

IV. A remessa dos autos à conclusão e seu retorno ao Arquivo Provisório, 

não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais e não definem o 

ônus da sucumbência (Prov. nº 13/2013-CGJ). V. INTIME-SE desta decisão 

o Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal subscritor da 

exordial (PJe e DJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 

1º do CPC/2015[3]. VI. INTIME-SE também desta decisão a Parte Executada 

pessoalmente, por Carta AR, em homenagem aos princípios fundamentais 

processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determinam os 

Arts. 271 e 274 do CPC/2015[8]. VII. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[9]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o 

tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da 

data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. [2]. SÚMULA 

STJ 106 - "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a 

demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” [3]. 

‘TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - 

PRESCRIÇÃO - AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO - DECRETAÇÃO 

DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - ARTS. 201 E 202 DO CTN - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - SÚMULA 282/STF. 1. Inexistente 

qualquer valoração pelo acórdão recorrido quanto aos requisitos de 

validade da CDA ou do ato de inscrição em dívida ativa, carecendo o 

recurso, no ponto, do necessário prequestionamento. Aplicação, por 

analogia, da Súmula 282/STF. 2. Fixada a data de constituição do crédito 

pelo acórdão, que não fora infirmada pelo conjunto da defesa ou 

comprovada data diversa pela parte exeqüente, prevalece a tese adotada 

pelo aresto recorrido. 3. Cabe ao juiz zelar pela presença das condições 

da ação executiva, dentre elas a certeza e exigibilidade do crédito, 

extirpadas pela prescrição da pretensão tributária quando entre a 

constituição do crédito tributário e a promoção da execução decorreu o 

lustro prescricional. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, não provido.’ STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, REsp 1053658/RS, julgado em 26/08/2008, DJe 14/10/2008. [4]. 

Lei nº 4.320, de 17/03/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Art. 39. Os créditos da 

Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão 

escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas 

respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 

1.735, de 1979) § 1º - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo 

transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da 

legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a 

sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse 

título. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 2º - Dívida Ativa 

Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de 

obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e 

Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais 

como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições 

estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as 

tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 

processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos 

públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos 

responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes 

de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 

aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações 

legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 3º - O valor do 

crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 

correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para 

compra, na data da notificação ou intimação do devedor, pela autoridade 

administrativa, ou, à sua falta, na data da inscrição da Dívida Ativa, 

incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 

mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 4º - A receita da Dívida 

Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 

como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à 

multa e juros de mora e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei 

nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.645, de 

11 de dezembro de 1978. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) § 

5º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da 

Fazenda Nacional. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979) [5]. Art. 

141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou 

extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 

previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena 

de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 

respectivas garantias. [1]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502687-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502687-59.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 10:02:19 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ELMO ENGENHARIA LTDA CPF nº 

02.500.304/0001-43 CDA's Nºs 2012 / 0783528, 2013 / 0885579, 2014 / 

1070038 e 2015 / 1226525. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.45.030.0405.001 

VALOR DA CAUSA: R$1,804.81 DECISÃO 788 VISTOS, ETC... Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, tendo 

como objeto o recebimento do(s) crédito(s) representado pela(s) CDA(s) 

indicada(s) na inicial, em relação à empresa ELMO ENGENHARIA LTDA – 

CNPJ Nº 02.500.304/0001-43, na qual foi determinada a citação da 

Empresa Executada, nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF)[1] , 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme preceitua o § 2º do 

mesmo dispositivo legal, tendo sido expedida a respectiva Carta de 

Citação. A Empresa Executada protocolou nestes autos eletrônicos a 

oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, alegando, em suma, 

nulidade da CDA que lastreia esta Execução Fiscal, face a nulidade do 

processo administrativo que a gerou, “por falta de notificação da 

Executada e de defesa prévia nos autos”, sic, requerendo ao final que 

este Juízo, após o recebimento e processamento da exceção, determine 

“o imediato arquivamento e baixa da execução fiscal ”, sic. É o relatório. 

Fundamento e Decido Inicialmente consigno que o E. Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que é admissível exceção de 

pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão 

da seguinte forma, verbis: SÚMULA STJ 393: “A exceção de 
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pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” 

Dessa forma, por dedução lógica da própria Súmula acima, a exceção de 

pré-executividade não deve ser admitida quando a matéria demanda 

dilação probatória, tal como até já decidido em sede de Recursos 

Repetitivo (Temas 103 e 104) do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 

PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA 

CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 

MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no 

sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa 

jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 

previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. 

Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o 

meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte 

firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas 

situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as 

questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as 

condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a 

prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem 

observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos 

representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão 

pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos 

à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso 

especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C 

do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, PRIMEIRA 

SEÇÃO, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, REsp 1104900/ES, julgado em 

25/03/2009, DJe 01/04/2009). (negritei). Pois bem. Alega a Empresa 

Executada que a(s) CDA(s) que lastreia(m) esta Execução Fiscal é(são) 

NULA(s), pois o processo administrativo que a(s) gerou(am) não respeitou 

as garantias da ampla defesa e o contraditório, com a NOTIFICAÇÃO DO 

CONTRIBUINTE ‘do ato do lançamento que a ele respeita’ (sic). Sabe-se 

que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa 

de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da 

prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a 

seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não 

deve ou que deve menos do que lhe é reclamado. Além disso, a certidão 

de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, 

inc. IX do CPC/2015[2], apto a, por si só, ensejar a propositura da 

Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do 

débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN[3]. 

Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme 

preceitua o § 3º do Art. 2º da LEF, a seguir transcrito, o documento para 

efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 

6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi: “Art. 2º - Constitui Dívida 

Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 

na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações 

posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. § 1º - Qualquer valor, cuja cobrança 

seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será 

considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º - A Dívida Ativa da 

Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 

atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos 

em lei ou contrato. § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle 

administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar 

a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os 

efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, 

se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º - A Dívida Ativa da 

União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.” Mas, 

para a validade do título executivo, que fundamenta a execução fiscal, 

faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, 

repetidos no Art. 2º, § 5º da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos: 

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade 

competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo 

caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio 

ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de 

calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, 

mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - 

a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão 

conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da 

inscrição.” “Art. 2º - ... § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 

conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que 

conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor 

originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros 

de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a 

natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se 

for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o 

respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o 

número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do 

processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado 

o valor da dívida. § 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos 

elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade 

competente. § 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou 

eletrônico. § 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida 

Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a 

devolução do prazo para embargos. § 9º - O prazo para a cobrança das 

contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 

da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960.” No caso presente, verifico que 

o crédito tributário objeto da(s) CDA(s) executada(s) nestes autos 

eletrônicos, refere-se a IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, as quais 

gozam de presunção de certeza e liquidez (Art. 204 CTN c/c Art. 3º LEF), 

cujo lançamento é de ofício, ou seja, independe da conduta do Contribuinte 

para a constituição do crédito tributário, pois as informações necessárias 

ao lançamento, aqueles constantes do Art. 202 do CTN e Parágrafo 5º do 

Art. 2º da LEF, acima transcritos, já estão em poder da Autoridade 

Administrativa Tributária, sendo certo que a notificação do Contribuinte tem 

por finalidade apenas dar-lhe conhecimento do quantum devido ao Fisco, 

que no caso do IPTU se faz com o envio do respectivo carnê (Súmula STJ 

397[4]), e do prazo para pagamento e/ou eventual impugnação pelo 

Contribuinte, mediante instauração do processo administrativo respectivo, 

de forma que, inexistindo a referida impugnação, inexistirá evidentemente 

processo administrativo quanto ao crédito tributário cujo lançamento se 

faz de ofício, nos termos do inciso V do Art. 202 CTN (“sendo caso, o 

número do processo administrativo de que se originar o crédito”) e inciso 

VI do § 5º do Art. 2º da LEF (“se neles estiver apurado o valor da dívida’), 

acima transcritos. Com efeito, ao indicar os fundamentos legais referentes 

ao crédito exequendo, como número da certidão, data da inscrição, livro, 

folha, inscrição municipal do imóvel, nome e qualificação do contribuinte, 

número da dívida, origem da dívida (espécie do tributo), forma de 

constituição do crédito tributário (lançamento de ofício), vencimento do 

débito, natureza da dívida, fundamento legal e penalidades, além dos 

valores originais e valores atualizados da dívida, o Município Exequente 

viabilizou à Empresa Executada/Excipiente o pleno conhecimento da dívida, 

sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos legais. 

Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos 

eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de 

liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3º da 

LEF[5], consequentemente a Empresa Excipiente/Executada deverá se 

valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial 

adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória, quanto à 

eventual inexistência da notificação ‘do ato do lançamento que a ele 

respeita’ (sic). Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da 

Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo 

de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de 

dilação probatória quanto à suposta ausência de notificação do 

Contribuinte, que no caso do IPTU se materializa com o envio do carnê ao 

endereço do imóvel sobre o qual incidiu o imposto (Súmula STJ 397). 

Assim, uma vez que o único fundamento da oposição da Exceção de 

Pré-Executividade oposta pela Empresa Executada é a ausência de 

recebimento de notificação do IPTU executado nestes autos eletrônicos, 

fato jurídico que necessita de dilação probatória, com fundamento nos 

Arts. 204 CTN c/c Art. 3º LEF e Súmulas STJ 397 e 393 (a contariu 

sensu), INDEFIRO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela 

Empresa Executada, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução 

Fiscal. INTIMEM-SE as Partes desta decisão (PJe e DJe). Decorrido prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE, inclusive quanto ao cumprimento integral do 
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despacho inicial e voltem os autos À CONCLUSÃO. PUBLIQUE-SE (DJe), 

nos termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. CUMPRA-SE 

sucessivamente. FLÁVIA CATARINA OLIVEIR A DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; IV - 

o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. § 1º - O executado ausente do País será 

citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias. § 2º - O despacho do 

Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. [2]. Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda 

Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [3]. Art. 204. A 

dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem 

o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se 

refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. [4]. Súmula STJ 

397 - O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do 

carnê ao seu endereço. (Súmula 397, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

23/09/2009, DJe 07/10/2009) [5]. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 

presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por 

prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500486-94.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/02/2016 12:03:05 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO 

LIMA CPF Nº 329.041.261-04 CDA's Nºs 2011 / 0565679, 2012 / 0772598, 

2013 / 0880324 e 2014 / 1016574. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.12.053.0221.001 VALOR DA CAUSA: R$ 1.951,74 SENTENÇA 463 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027248-22.2017.8.11.0041
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568.919.541-34 CDA(s) Nº(s) 2014 / 1050856, 2015 / 1216443, 2016 / 

1366871 e 2017 / 1512444. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.24.021.0119.001 

VALOR DA CAUSA R$ 6,987.14 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 365093” - Contribuinte 

265302/FABIO MARCIO DE SOUZA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001656-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001656-10.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 10:03:10 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ADEMAR CAVALCANTE GARCIA 

CPF Nº 022.961.951-72 CDA's Nºs 2012 / 0789363, 2013 / 0882285, 2014 

/ 1052292 e 2015 / 1198079. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.1.45.004.0790.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 210,626.12 SENTENÇA 463 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 
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Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004715-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004715-06.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 05/04/2016 17:42:12 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - 

SESC/AR/MT CPF Nº 03.658.968/0001-06 CDA's Nºs 838286, 1083595 e 

1231296. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.21.022.0998.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9,932.76 SENTENÇA 463 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5] . ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2] . Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento
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VALOR DA CAUSA: R$ 10.785,48 SENTENÇA 463 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 
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do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 

Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501496-76.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 15:32:13 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: WALDINEY DA SILVA MIRANDA 

CPF Nº 532.098.771-49 CDA's Nºs 2012 / 0767936, 2013 / 0847170, 2014 

/ 1051246 e 2015 / 1232517. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.2.24.061.3582.001 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.785,48 SENTENÇA 463 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte Executada, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2016. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. ISENTO de custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e 
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Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para 

a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da 

data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se 

interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 

fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua 

em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. 

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e 

emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse independerá de 

preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a 

desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira 

instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [5]. Art. 

205. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das 

sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça 

Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a sentença de mérito 

proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao 

chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002181-55.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2017 14:19:02 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ e outros EXECUTADO/A: IRON APARECIDO DE SANTANA CPF Nº 

353.523.101-91 CDA Nº 1419915 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 81201 VALOR 

DA CAUSA R$15.512,04 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de ISSQN(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 337908” - Contribuinte 350888/IRON 

APARECIDO DE SANTANA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005457-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BENEDITO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005457-94.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:07:12 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: PAULO BENEDITO RODRIGUES CPF 

Nº 065.372.191-91 CDA(s) Nº(s) 849520, 1013231, 1128164 e 1360919. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.14.003.0201.001 VALOR DA CAUSA R$ 

3.092,05 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 333279” - Contribuinte 

734824148/DORIDES DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 
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Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009726-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE LEMOS DO VAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009726-79.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:40:13 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: LAERTE LEMOS DO VAL CPF Nº 

004.608.429-00 CDA(s) Nº(s) 998060, 1124079 e 1269192. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.4.35.0070223.001 VALOR DA CAUSA R$ 32.336,41 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - 

Contribuinte 20288/LAERTE ELMOS DO VAL. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007824-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALTAIR GEIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007824-91.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2017 15:04:22 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: ANTONIO ALTAIR GEIER CPF Nº 

467.321.449-87 CDA Nº 1013526 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.15.044.0828.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.690,30 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

344399” - Contribuinte 312109/ANTONIO ALTAIR GEIER. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502139-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502139-34.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:50:05 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA(s) Nº(s) 2014 / 1044260 e 2015 / 

1238238. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.21.022.1105.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 9.699,05 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330779” - Contribuinte 

371711/SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 
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pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501647-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501647-42.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 15:58:38 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: VIANA ALIMENTOS LTDA CNPJ Nº 

05.617.630/0001-23 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0751559, 2013 / 0879669, 2014 / 

1078030 e 2015 / 1218832. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.34.009.0486.001 

VALOR DA CAUSA R$ 5.927,07 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 327906” - Contribuinte 345669/VIANA 

ALIMENTOS LTDA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005741-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMA SOARES TAVEIRA DE ABREU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005741-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2017 09:39:24 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JERONIMA SOARES TAVEIRA DE 

ABREU CPF Nº 395.809.381-72 CDA'(s) Nº(s) 933210, 970356, 1097280 e 

1393980. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 71789 VALOR DA CAUSA: R$ 2.218,81 

SENTENÇA 463 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 
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eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Art. 

39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a 

Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/2015 à esta sentença, proferida em favor da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, face ao seu pedido de desistência 

desta Execução Fiscal (Art. 775 CPC/2015). Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema PJe do 

Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, semqualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que 

ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por 

qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer 

ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do 

débito pelo devedor. [2] . Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao 

pagamento de custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu 

interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. 

Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas 

pela parte contrária. [3] . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... 

VIII - homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença. [4] . Art. 26 - Se, antes da decisão 

de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos 

fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Art. 271. O juiz 

determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo 

disposição em contrário. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as 

intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. [6]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501281-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MENDONCA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501281-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:06:01 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: HELIO MENDONCA OLIVEIRA CPF Nº 

205.896.621-04 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0770982, 2013 / 0903388, 2014 / 

1059492 e 2015 / 1220368. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.44.014.2042.001 

VALOR DA CAUSA R$ 6.791,07 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE” - Contribuinte 312615/FLAVIO JOSÉ FERREIRA. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

crédito, extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 
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Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502137-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502137-64.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:49:30 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA(s) Nº(s) 2014 / 0989359 e 2015 / 

1136205. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.21.022.1057.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 2.131,61 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 330775” - Contribuinte 371711/SOUZA 

EMPREENDIMENTOS LTDA EPP. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502132-42.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502132-42.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:35 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0784837, 2013 / 

0916690, 2014 / 1057188 e 2015 / 1228565. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.3.35.003.0547.001 VALOR DA CAUSA R$ 4.352,62 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 315848” - Contribuinte 150736/PAX NACIONAL PREVER 

SERVIÇOS POSTUMOS LTDA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 

nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0502133-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0502133-27.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 13:47:59 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: SOUZA EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME CNPJ Nº 07.119.376/0001-69 CDA Nº 2014 / 1039888. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.5.32.033.0196.001 VALOR DA CAUSA R$ 5.438,22 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - 

Contribuinte 735054871/LUCIA HELENA HADDAD. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 
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Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005247-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OEIRAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005247-77.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/04/2016 11:22:59 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: OEIRAS EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA - EPP CNPJ Nº 04.855.486/0001-09 

CDA Nº 984805/2014 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 61809 VALOR DA CAUSA 

R$ 2.585,87 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 340424” - Contribuinte 326708/OEIRAS 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIOS LTDA. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 03 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010002-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RAIA SANTOS BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010002-47.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2016 16:54:15 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: CAMILA RAIA SANTOS BASTOS CPF 

Nº 032.835.141-51 CDA(s) Nº(s) 851985, 1005659 e 1178987. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 01.9.34.013.0080.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.683,66 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 361361” - Contribuinte 

734774932/CAMILA RAIA SANTOS BASTOS. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 
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extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 04 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005851-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESMAT FLORESTA MATOGROSSENSE S/C LIMITADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005851-38.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/04/2016 09:39:57 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: FLORESMAT FLORESTA 

MATOGROSSENSE S/C LIMITADA CNPJ Nº 14.915.011/0001-06 CDA'(s) 

Nº(s) 839979, 1025619 e 1175564. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.12.036.0102.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.955,74 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 
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reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005480-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA GRACA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1005480-40.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2017 12:08:44 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO DA GRACA DA COSTA 

CNPJ/CPF Nº 035.088.621-00 CDA Nº 939706 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

104986 VALOR DA CAUSA: R$ 1,289.75 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... 

Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) 

acima descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 

Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2]. 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte 

Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em 

razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor 

da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema 

PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015[5]. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, semqualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006676-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA GRACA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006676-45.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/03/2017 15:52:33 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO DA GRACA DA COSTA 

CPF Nº 035.088.621-00 CDA'(s) Nº(s) 939706 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

104986 VALOR DA CAUSA: R$ 1.289,75 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... 

Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, 

pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) 

acima descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 
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Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte 

Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em 

razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor 

da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema 

PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, semqualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006677-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA GRACA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006677-30.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/03/2017 15:52:35 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ANTONIO DA GRAÇA DA COSTA 

CPF Nº 035.088.621-00 CDA Nº 939706 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 104986 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.289,75 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se 

de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo 

receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima 

descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 

Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte 

Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em 
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razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor 

da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema 

PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, semqualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001232-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1001232-31.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/01/2017 10:11:09 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: JOÃO ANTONIO PINTO CPF Nº 

002.158.991-72  CDA Nº  875833 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.25.001.0582.001 VALOR DA CAUSA: R$ 234.545,94 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027084-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVENS CUIABANO SCAFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027084-57.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 09:01:21 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: IVENS CUIABANO SCAFF CPF Nº 309.996.937-00 

CDA(s) Nº(s) 2014 / 1047783, 2015 / 1138119, 2016 / 1270893 e 2017 / 

1481269. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.42.032.0192.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 6.451,45 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 
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FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 341859” - Contribuinte 

734937466/IVENS CUIABANO SCAFF. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002209-23.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/01/2017 14:20:34 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: VANDER FERNANDES CPF Nº 505.502.681-20 

CDA Nº 1419917. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 191700 VALOR DA CAUSA 

R$13.397,86 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 347928” - Contribuinte 181280/VANDER FERNANDES. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 
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[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.
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Processo Número: 1027074-13.2017.8.11.0041
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INAH MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027074-13.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 08:59:59 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: INAH MARIA DA COSTA CPF Nº 996.390.091-72 

CDA(s) Nº(s) 2014 / 1034455, 2015 / 1177612, 2016 / 1339419 e 2017 / 

1528833. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.13.053.0424.005 VALOR DA 

CAUSA R$6.540,57 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 347267” - Contribuinte 

350989 - Compromissário: Contribuinte UBIRATAN FRANCISCO VILELA 

SPINELLI - CPF Nº 007.200.621-87 - valor total recebido R$ 5.064,50-” . Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016394-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM ROCHA CAPILE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016394-66.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 25/05/2017 09:35:56 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: MIRIAM ROCHA CAPILE CPF Nº 174.866.961-34 

CDA(s) Nº(s) 1172209, 1039355 e 1353816. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.8.24.003.0242.001 VALOR DA CAUSA R$7.021,04 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

345300” - Contribuinte 316587/MIRIAM ROCHA CAPILÉ. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 
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processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016973-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016973-14.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2017 14:57:45 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA 

- ME CNPJ Nº 03.478.948/0001-45 CDA(s) Nº(s) 1420930 e 1358758. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.23.005.0063.003 VALOR DA CAUSA 

R$4.285,81 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 347074” - Contribuinte 1291/ENCO 

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027073-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA GUIDA DE MARIA GOZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 
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MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027073-28.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 08:59:51 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HILDA GUIDA DE MARIA GOZZO CPF Nº 

170.233.869-04 CDA(s) Nº(s) 2014 / 0991334, 2015 / 1162067, 2016 / 

1279740 e 2017 / 1557800. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.3.41.058.0539.001 

VALOR DA CAUSA R$6.380,81 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 352086” - Contribuinte 

734814322/HILDA GUIDA DE MARIA GOZZO. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009876-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE DE ALMEIDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009876-94.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2016 15:48:09 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: ALICE DE ALMEIDA FERREIRA CPF Nº 

621.855.001-04 CDA(s) Nº(s) 902963 e 1026898. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.13.001.0315.001 VALOR DA CAUSA R$2.042,62 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 332889” - Contribuinte 735022776/ELCIO APARECIDO DE 

OLIVEIRA NANTES. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 
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do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017271-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANDRE TRANSPORTE E REMOCAO DE ENTULHOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017271-40.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 17/10/2016 11:33:05 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: SANTO ANDRE TRANSPORTE E 

REMOÇÃO DE ENTULHOS LTDA - EPP CNPJ Nº 01.646.544/0001-98 

CDA'(s) Nº(s) 929761, 966115, 1116381 e 1393604. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 57305 VALOR DA CAUSA: R$ 156.217,35 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017476-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017476-35.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 14:51:55 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1220591, 1050633 e 1321416. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.454.034.0130.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.134,29 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 
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exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016993-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016993-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2017 15:00:24 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1212095, 1074085 e 1356935. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.45.030.0130.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

9.154,65 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 
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DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002814-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CENTAURUS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1002814-03.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/02/2016 13:46:56 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

CENTAURUS LTDA - ME CNPJ Nº 14.983.621/0001-47 CDA(s) Nº(s) 2012 / 

0786370, 2013 / 0867827, 2014 / 0996952 e 2015 / 1163606. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 04.4.24.043.0184.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.264,72 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 323816” - Contribuinte 734876977/REGINALDO ALVES 

RIBEIRO FILHO. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 18 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007801-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAMOS PEDROZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1007801-82.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/06/2016 09:59:32 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: CARLOS RAMOS PEDROZA 

JUNIOR CPF Nº 999.289.731-72 CDA'(s) Nº(s) 939674, 960687 e 1098780. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96976 VALOR DA CAUSA: R$ 3.728,63 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 
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do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017477-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017477-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 02/06/2017 14:52:03 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1220592, 1050634 e 1368649. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DA CAUSA: R$ 9.125,41 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 
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Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027087-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027087-12.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 09:01:46 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: JAQUELINE GOMES DA SILVA CPF Nº 

956.869.911-20 CDA(s) Nº(s) 2014 / 1011870, 2015 / 1195336, 2016 / 

1345949 e 2017 / 1544334. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.31.033.0568.210 

VALOR DA CAUSA R$ 6.665,10 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 343029” - Contribuinte 

734874496/JAQUELINE GOMES DA SILVA. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016992-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1016992-20.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2017 15:00:13 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA Nº 1260754 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.45.030.0118.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.443,72 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 
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relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017008-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1017008-71.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/05/2017 15:03:26 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Nº 

03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 12284193, 1050199 e 1307937. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.45.030.0380.001 VALOR DA CAUSA: R$ 

4.778,95 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal 

distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao 

Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em 

Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi 

determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo 

prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] 

Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 
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26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009744-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009744-03.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:41:28 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO 

LTDA - ME CNPJ Nº 03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1220595, 1050637 

e 1299794. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.45.034.0190.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 9.028,20 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501002-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 257 de 424



Parte(s) Polo Passivo:

WALTER FERREIRA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501002-17.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:20:44 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: WALTER FERREIRA COELHO CPF Nº 

109.484.731-34 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0778912, 2013 / 0852939, 2014 / 

1079744 e 2015 / 1221893. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.14.045.0480.001 

VALOR DA CAUSA R$13.510,16 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 345453” - Contribuinte 

734773038/WALTER FERREIRA COELHO. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500765-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500765-80.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 09:33:10 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA CNPJ Nº 03.098.825/0001-89 CDA(s) Nº(s) 2012 / 

0731870 e 2013 / 0836653. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.15.043.0081.001 

VALOR DA CAUSA R$23.425,27 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 318146” - Contribuinte 

347842/SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Eis 

o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 
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Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503470-51.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0503470-51.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 03/02/2016 15:10:02 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: DOMINGOS CAMPOS DA SILVA CPF 

Nº 012.259.461-40 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0785409, 2013 / 0825191, 2014 / 

1030254 e 2015 / 1131672. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.5.43.064.0132.012 

VALOR DA CAUSA R$ 2.765,62 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 360468” - Contribuinte 

734964532/DOMINGOS CAMPOS DA SILVA. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 19 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1030003-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1030003-19.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/09/2017 13:12:14 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA CPF 

Nº 594.422.557-20 CDA Nº 2014 / 1021647. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.25.027.0373.001 VALOR DA CAUSA R$3.688,26 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

341967” - Contribuinte 271625/AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 
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pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501274-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501274-11.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 17:16:07 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 

CPF Nº 603.893.541-04 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0806513, 2013 / 0891244 e 

2015 / 1128428. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.44.015.0214.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 5.418,71 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 315324” - Contribuinte 

335399/CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA. Eis o relato 

necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do 

crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as 

Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública 

Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, 

extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do 

mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 

925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação 

do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 
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meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501344-28.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501344-28.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 18:30:33 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: JOÃO PEDRO MONTEIRO CPF Nº 

796.850.138-53 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0807406, 2013 / 0892871, 2014 / 

1028250 e 2015 / 1181413. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.15.004.0046.001 

VALOR DA CAUSA R$16.489,53 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 342998” - Contribuinte 12169/João 

Pedro Monteiro. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010920-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OGALINA ROSA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1010920-17.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 07/04/2017 16:44:06 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: OGALINA ROSA DOS REIS CPF Nº 137.742.801-00 

CDA(s) Nº(s) 1125592, 1017811 e 1287742. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.14.045.0222.001 VALOR DA CAUSA R$2.095,43 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - Contribuinte 

734990363/Adelina Rosa dos Rei Leme Franco. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o débito, extinto o 

crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 
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CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 20 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009845-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009845-74.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2016 15:44:05 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: RUY MENDES CPF Nº 103.177.401-72 

CDA(s) Nº(s) 910874, 1008227 e 1173687. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.32.023.0683.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.406,66 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

Extrato do Contribuinte ” - Contribuinte 735058858/RODRIGO DE JESUS . 

Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução fiscal com julgamento 

do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II 

e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela 

quitação do débito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso 

Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1]. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. 

A satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; 

... Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for 

satisfeita; ... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. [3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o 

pagamento à vista, ou com o pagamento da primeira parcela, 

conjuntamente com o pagamento integral dos honorários advocatícios, que 

serão devidos no percentual de 5% (cinco por cento) do valor líquido 

objeto do termo de acordo, aos procuradores em efetivo exercício, por 

meio da conta do Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do 

Município de Cuiabá, sem a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 

2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O pagamento será realizado por 

meio de Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1018171-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018171-86.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 09/06/2017 15:46:23 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO/A: ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP CNPJ Nº 01.300.912/0001-41 CDA(s) Nº(s) 

1221739, 1079703 e 1332734.  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.6.23.055.0289.001 VALOR DA CAUSA R$ 5.991,92 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 
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prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

339134” - Contribuinte 734988667/OPUS PONTAL AGROP. E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo 

esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, 

inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da 

extinção de execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, 

posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM 

INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO 

DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios 

recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços 

Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado 

pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a 

obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso 

assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, 

Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, 

inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal 

Exequente, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL e DECLARO EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, face o pagamento do débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para 

fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda 

Municipal Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 24 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004303-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO LEITE LINDOTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004303-41.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/02/2017 09:53:56 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE ARMANDO LEITE LINDOTE CPF Nº 

205.855.351-91 CDA'(s) Nº(s) 941836, 966071, 1112894 e 1386959. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 47957 VALOR DA CAUSA: R$ 2.381,34 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 
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Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006665-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANGELICA DE ARAUJO WERNECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1006665-16.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 08/03/2017 15:52:03 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA ANGELICA DE ARAUJO WERNECK CPF Nº 

008.453.526-10 CDA'(s) Nº(s) 931129, 961916, 1113272 e 1391047. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 55713 VALOR DA CAUSA: R$ 5.358,32 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020289-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VITORINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020289-35.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2017 10:00:48 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GERALDO VITORINO CPF Nº 029.565.431-72 

CDA'(s) Nº(s) 969725, 1102437 e 1393529. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44652 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.997,11 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se 

de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo 
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receber crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima 

descrita(s), na qual foi determinada a citação da Parte Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. 

Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal 

Exequente protocolou petição requerendo a extinção da presente 

execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, trazendo 

aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. 

Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter sido 

determinada a citação da parte executada, não há neste feito eletrônico 

qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da inicial. 

Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração indispensável para 

a validade da relação processual executiva, com a citação válida da Parte 

Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: 

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou 

o interessado para integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se 

falar em sucumbência, pois INEXISTIU a intervenção da parte executada 

não citada, aplicando-se o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . 

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda 

Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, antes da citação 

pessoal da parte executada, posiciona-se a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é 

inadequada para dirimir controvérsia de índole eminentemente 

constitucional. 2. Em sede de execução fiscal quando cancelada a 

inscrição da dívida ativa sem que tenha ocorrido a citação do devedor, a 

extinção do feito não enseja a condenação da Fazenda Pública ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios. 3. O não-cumprimento 

das formalidades exigidas pelos artigos 541, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil e 255 do RISTJ no tocante à comprovação da 

divergência jurisprudencial, impede a abertura da via especial pela alínea 

"c" do permissivo constitucional. 4. Recurso especial provido. (REsp 

814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). (negritei e grifei). Assim, com 

fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da 

Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido de desistência apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente e DECLARO EXTINTA a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, promovida pelo MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ISENTO de custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 26 e 39 da Lei nº 

6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente a Fazenda 

Pública Municipal Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal 

que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § 

único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por Carta AR, a Parte 

Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no 

Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida a pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa determinação 

do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, bem como em 

razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez que o valor 

da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 954,00-, ou seja 

R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). Após o trânsito 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na Distribuição e Sistema 

PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A seguir, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 

205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 29 de outubro de 

2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa 

[1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo 

único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a 

citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato 

judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco 

ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo 

devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de 

custas e emolumentos. A prática de atos judiciais de seu interesse 

independerá de preparo ou de prévio depósito. Paragrafo único. Se 

vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela 

parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII - 

homologar a desistência da ação; Art. 925. A extinção só produz efeito 

quando declarada por sentença. [4]. Art. 26 - Se, antes da decisão de 

primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, 

cancelada, a execução fiscal será extinta, semqualquer ônus para as 

partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o 

dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no 

Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020291-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEI ALVES COUTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1020291-05.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/06/2017 10:01:03 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: MARLEI ALVES COUTINHO CPF Nº 

275.194.571-68 CDA'(s) Nº(s) 962740, 1116322 e 1379638. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 53619 VALOR DA CAUSA: R$ 3.319,90 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
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ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009736-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1009736-26.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 29/03/2017 16:40:54 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: ENCO ENGENHARIA COMERCIO 

LTDA - ME CNPJ Nº 03.478.948/0001-45 CDA'(s) Nº(s) 1220599 1050641 

1262718 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR DA CAUSA: R$ 13.137,33 

SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via 

PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o 

acima identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003811-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003811-83.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 16/03/2016 09:03:34 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: JOSE ROCHA CPF Nº 297.490.509-91 

CDA(s) Nº(s) 2012 / 0776900, 2013 / 0852934, 2014 / 1023553 e 2015 / 

1177099. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.4.43.051.0248.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 2.466,38 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO EXTRATO DO CONTRIBUINTE” - 

Contribuinte 368539/JOSÉ LEANDRO DA ROCHA. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 22 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000905-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000905-23.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/02/2016 17:21:11 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: S. J. F. DE SOUZA SERVIÇOS DE 

INFORMATICA-ME - ME CNPJ Nº 19.182.704/0001-50 CDA Nº 2016 / 

1245731 VALOR DA CAUSA: R$305.091,64 SENTENÇA 459 Vistos, etc... 

No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos 

- PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

também desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determina o Art. 241 do 

CPC/2015. Publique-se integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 
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Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 2. 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. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. 3. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento 5. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000196-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000196-85.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 13:06:57 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE 

INFORMATICA-ME - ME CNPJ Nº 19.182.704/0001-50 CDA's Nºs 2013 / 

0932984, 2014 / 0968321, 2015 / 1093588 e 2016 / 1245705. VALOR DA 

CAUSA: R$305.091,64 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, 

não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos 

CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente 

no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 

2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição 

inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao 

réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. 

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer 

de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos 

(PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, 

Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º 

- A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; 

e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa 

poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

também desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determina o Art. 241 do 

CPC/2015. Publique-se integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito Fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015: 

CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição Inicial 

Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, 

os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 2. 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. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. 3. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento 5. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500869-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO GOMES SIMAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500869-72.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 12:20:25 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: EUGENIO GOMES SIMAS CPF Nº 

103.053.511-68 CDA(s) Nº(s) 2013 / 0848259, 2014 / 1014676 e 2015 / 

1243127. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.8.11.008.0545.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 6.681,31 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o 

pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, 

referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a 

citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com 

vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a 

extinção do presente executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido 

recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou sua desistência do 

prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 316996” - Contribuinte 

53175/EUGENIO GOMES SIMAS. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo 
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nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 

honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1023188-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PAULO EPAMINONDAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1023188-06.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/07/2017 12:00:58 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SILVIO PAULO EPAMINONDAS DA 

SILVA CPF Nº 362.208.501-06 CDA Nº 1421621 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.15.081.0511.001 VALOR DA CAUSA: R$ 12.074,10 SENTENÇA 463 

VISTOS, ETC... Trata-se de Execução Fiscal distribuída via PJe proposta 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à/ao Executada/o acima 

identificada/a, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa, 

relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na qual foi determinada a citação 

da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, nos termos 

do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente protocolou petição requerendo a extinção da 

presente execução “em razão do débito exequendo ter sido cancelado”, 

trazendo aos autos EXTRATO DO CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. 

Pois bem. Da análise destes autos eletrônicos, observo que, apesar de ter 

sido determinada a citação da parte executada, não há neste feito 

eletrônico qualquer certidão da sua efetivação no endereço constante da 

inicial. Dessa forma, no caso presente INEXISTIU a integração 

indispensável para a validade da relação processual executiva, com a 

citação válida da Parte Executada, conforme preceituam os Arts. 238 e 

239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são 

convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação 

processual. 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. 

Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, pois 

INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se o 

disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 
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do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500983-11.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0500983-11.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 18/02/2016 10:53:50 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA CPF 

Nº 040.783.221-15 CDA'(s) Nº(s) 2012 / 0761580, 2013 / 0893131 e 2015 

/ 1221437. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.7.14.035.0253.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.873,44 SENTENÇA 463 VISTOS, ETC... Trata-se de 

Execução Fiscal distribuída via PJe proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em relação à/ao Executada/o acima identificada/a, pretendendo receber 

crédito inscrito em Dívida Ativa, relativo à(s) CDA(‘s) acima descrita(s), na 

qual foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o 

prazo prescricional, nos termos do inc. I do Parag. Único do Art. 174 do 

C.T.N.[1] Após, a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou petição 

requerendo a extinção da presente execução “em razão do débito 

exequendo ter sido cancelado”, trazendo aos autos EXTRATO DO 

CONTRIBUINTE que anexou ao pedido. Pois bem. Da análise destes autos 

eletrônicos, observo que, apesar de ter sido determinada a citação da 

parte executada, não há neste feito eletrônico qualquer certidão da sua 

efetivação no endereço constante da inicial. Dessa forma, no caso 

presente INEXISTIU a integração indispensável para a validade da relação 

processual executiva, com a citação válida da Parte Executada, conforme 

preceituam os Arts. 238 e 239 do CPC/2015, ex vi: Art. 238. Citação é o 

ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para 

integrar a relação processual. 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. Assim, no caso presente não há que se falar em sucumbência, 

pois INEXISTIU a intervenção da parte executada não citada, aplicando-se 

o disposto no Art. 39 da Lei nº 6.830/1980[2] . Acerca da extinção da 

execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão 

do cancelamento da CDA, antes da citação pessoal da parte executada, 

posiciona-se a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA 

ESPECIAL INADEQUADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.830/80. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA. 1. A via especial é inadequada para 

dirimir controvérsia de índole eminentemente constitucional. 2. Em sede de 

execução fiscal quando cancelada a inscrição da dívida ativa sem que 

tenha ocorrido a citação do devedor, a extinção do feito não enseja a 

condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. 3. O não-cumprimento das formalidades exigidas pelos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 do RISTJ 

no tocante à comprovação da divergência jurisprudencial, impede a 

abertura da via especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. 

Recurso especial provido. (REsp 814.513/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 18/04/2006, p. 197). 

(negritei e grifei). Assim, com fundamento nos Arts. 485, inc. VIII, e 925 do 

CPC/ 2015[3] c/c Art. 26 da Lei nº 6.380/1980[4] – LEF, DEFIRO o pedido 

de desistência apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente e 

DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PJe, 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

ISENTO de custas processuais e honorários advocatícios, conforme Arts. 

26 e 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F. INTIME-SE (PJe e DJe) imediatamente 

a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, através do 

Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos dos Arts. 

269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE também, por 

Carta AR, a Parte Executada, conforme determina o Art. 241 do CPC/2016. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença 

ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o 

disposto no Art. 496 do CPC/20158 à esta sentença de extinção proferida 

a pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente, conforme expressa 

determinação do inciso I (a contrariu sensu) do referido dispositivo legal, 

bem como em razão do seu §3º, inc. III do referido artigo do CPC/2015, vez 

que o valor da causa está abaixo de cem salários mínimos, hoje R$ 

954,00-, ou seja R$ 95.400,00- (noventa cinco mil e quatrocentos reais). 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e DÊEM-SE BAIXAS na 

Distribuição e Sistema PJe do Fórum José Vidal da Comarca de Cuiabá. A 

seguir, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos. PUBLIQUE-SE (DJe), 

para fins do § 3º do Art. 205 CPC/2015[5] . CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Juíza de Direito fcoa [1] . Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [2]. Art. 39. A Fazenda Pública 

não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática de 

atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio 

depósito. Paragrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o 

valor das despesas feitas pela parte contrária. [3]. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: ... VIII - homologar a desistência da ação; Art. 

925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. [4]. Art. 

26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, 

semqualquer ônus para as partes. [5]. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as 

decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos 

acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. [6]. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000203-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000203-77.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 13:32:51 EXEQUENTE: CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: S. J. F. DE SOUZA SERVIÇOS DE 

INFORMATICA-ME - ME CNPJ Nº 19.182.704/0001-50 VALOR DA CAUSA: 

R$ 305.091,64 SENTENÇA 459 Vistos, etc... No caso em epígrafe, não há 

petição inicial anexada nos autos eletrônicos - PJe, muito menos CDA's 

documentando o crédito da Fazenda Pública Municipal Exequente no caso 

presente, contrariando o disposto nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, 

verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial 

for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu 

os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. Art. 

320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Consigno que não se trata sequer de inépcia da 

inicial. Simplesmente não existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 270 de 424



inicial como regulamentada nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 

2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial 

indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o 

requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será instruída com a 

Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão 

constituir um único documento, preparado inclusive por processo 

eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe 

de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será o da dívida 

constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

também desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determina o Art. 241 do 

CPC/2015. Publique-se integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição 

Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 2. 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. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. 3. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 

comunicar-lhe o resultado do julgamento 5. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000250-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. F. DE SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000250-51.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 15/02/2016 13:47:52 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADA: S. J. F. DE SOUZA SERVIÇOS DE 

INFORMATICA-ME - ME CNPJ Nº 19.182.704/0001-50 CDA's Nºs 2016 / 

1245731 VALOR DA CAUSA: R$ 305.091,64 SENTENÇA 459 Vistos, etc... 

No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos eletrônicos 

- PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda Pública 

Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto nos ARTs. 

312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se proposta a ação 

quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só 

produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for 

validamente citado. Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.” Consigno que não se 

trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não existe nestes autos 

eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada nos artigos do Livro 

I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, verbis: 

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o 

pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A petição inicial será 

instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, 

como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida 

Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por 

processo eletrônico. § 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública 

independe de requerimento na petição inicial. § 4º - O valor da causa será 

o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” (negritei). 

Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL distribuída em relação à 

Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ JUÍZO! Por tais 

fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este Juízo não foi 

protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, devidamente 

instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina o Art. 6º da 

Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. ISENTO de 

custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE (PJe e DJe) 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. INTIME-SE 

também desta sentença extintiva a Parte Executada pessoalmente, por 

carta registrada, em homenagem aos princípios fundamentais processuais 

previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme determina o Art. 241 do 

CPC/2015. Publique-se integralmente, para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, com as baixas e 

anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE sucessivamente. 

Cuiabá, 21 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa [1]. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos Requisitos da Petição 

Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os 

nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. 2. 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. 

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das 

despesas feitas pela parte contrária. 3. Art. 269. Intimação é o ato pelo 

qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A 

intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por 

meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério 

Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do 

art. 246. Art. 246. A citação será feita: ... § 1o Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 4. Art. 241 . 

Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu 

antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria 
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comunicar-lhe o resultado do julgamento 5. Art. 205. ... § 3o Os 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003795-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIO SALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1003795-61.2018.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/02/2018 13:37:08 EXEQUENTE: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: DIONIZIO SALA CPF Nº 

107.717.781-04 VALOR DA CAUSA: R$ 4.483,85 SENTENÇA 459 Vistos, 

etc... No caso em epígrafe, não há petição inicial anexada nos autos 

eletrônicos - PJe, muito menos CDA's documentando o crédito da Fazenda 

Pública Municipal Exequente no caso presente, contrariando o disposto 

nos ARTs. 312 e 320 do CPC 2015, verbis: “Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado. Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Consigno que não se trata sequer de inépcia da inicial. Simplesmente não 

existe nestes autos eletrônicos (PJe) a petição inicial como regulamentada 

nos artigos do Livro I, Titulo I, Capítulo II do CPC 2015[1] c/c Art. 6º da Lei 

nº 6.830/1980, verbis: “Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz 

a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2º - A petição inicial e a 

Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, 

preparado inclusive por processo eletrônico. § 3º - A produção de provas 

pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4º - 

O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos 

legais.” (negritei). Consequentemente, INEXISTE EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em relação à Parte Executada acima! NÃO HÁ FORMA, NÃO HÁ 

JUÍZO! Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez que perante este 

Juízo não foi protocolada e anexada neste PJe a necessária petição inicial, 

devidamente instruída com a(s) CDA(s) respectiva(s), conforme determina 

o Art. 6º da Lei nº 6.830/1980, DECLARO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente PJe da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em epígrafe. 

ISENTO de custas, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/1980[2]. INTIME-SE 

(PJe e DJe) imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos 

termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. 

INTIME-SE também desta sentença extintiva a Parte Executada 

pessoalmente, por carta registrada, em homenagem aos princípios 

fundamentais processuais previstos no Art. 8º do CPC/2015, conforme 

determina o Art. 241 do CPC/2015. Publique-se integralmente, para fins do 

§ 3º do Art. 205 do CPC/2015. Não havendo recurso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE definitivamente estes autos eletrônicos, 

com as baixas e anotações na Distribuição e Sistema PJe. CUMPRA-SE 

sucessivamente. Cuiabá, 21 de setembro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito Fcoa [1]. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 2015: CAPÍTULO II DA PETIÇÃO INICIAL Seção I Dos 

Requisitos da Petição Inicial Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 2. 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. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda 

Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. 3. Art. 

269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos 

termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 246. A citação será 

feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de 

pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter 

cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de 

recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas 

preferencialmente por esse meio. 4. Art. 241 . Transitada em julgado a 

sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe 

ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do 

julgamento 5. Art. 205. ... § 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, 

o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados 

no Diário de Justiça Eletrônico. FIM

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004862-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1004862-32.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 11/04/2016 14:40:45 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: MURILO DOMINGOS CPF Nº 

242.393.308-82 CDA(s) Nº(s) 839007, 1016826 e 1180678. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.3.43.022.0114.001 VALOR DA CAUSA: R$ 6.026,96 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a 

Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 

do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a 

Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 322881” - Contribuinte 

734855470/LAZARO BRAS DE SOUZA. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 
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imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008205-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AWC AGROINDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008205-02.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 20/03/2017 13:32:47 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: AWC AGROINDUSTRIAL LTDA CNPJ Nº 

05.521.538/0001-65 CDA Nº 1397569 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 80747 

VALOR DA CAUSA: R$ 8.806,72 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se 

EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como 

objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na 

inicial, referente ao não pagamento de ISSQN(s). Foi determinada a citação 

do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 

174 do CTN, tendo sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, 

a Fazenda Pública Municipal Exequente requereu a extinção do presente 

executivo fiscal, face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres 

públicos, bem como, apresentou sua desistência do prazo recursal, 

anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 351276” - Contribuinte 

343017/AMERICAN WOOD MADEIRAS LTDA. Eis o relato necessário. 

DECIDO. Existindo nos autos comprovante do pagamento do crédito fiscal 

executado, face o acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este 

Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal 

Exequente de extinção do processo, declarando pago o crédito, 

extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos termos do 

Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. 

Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do crédito pelo 

executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1027360-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO JOSE LUIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1027360-88.2017.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 31/08/2017 11:30:27 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: LINDOLFO JOSE LUIS CPF Nº 

001.709.921-87 CDA(s) Nº(s) 996284, 1145634 e 1526367. INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL Nº 01.9.21.032.0655.034 VALOR DA CAUSA R$ 11.233,75 

SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito 

representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 
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como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 352679” - Contribuinte 32277/LINDOLFO JOSÉ LUIS. Eis o 

relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante do 

pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial firmado 

entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da Fazenda 

Pública Municipal Exequente de extinção do processo, declarando pago o 

crédito, extinguindo esta execução fiscal com julgamento do mérito, nos 

termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 924, inc. II e 925 do 

CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal pela quitação do 

crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do nosso Tribunal, 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO 

EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – 

PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013952-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIS PEDDE PUCINELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1013952-64.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 19/08/2016 02:16:49 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: GLADIS PEDDE PUCINELI CPF Nº 

493.037.089-20 CDA(s) Nº(s) 822860, 1057266, 1225726 e 1260542. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.2.35.031.0168.001 VALOR DA CAUSA R$ 

1.822,80 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do 

crédito representado pela(s) CDA(s) descritas na inicial, referente ao não 

pagamento de IPTU(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 326480” - Contribuinte 82515/IGREJA EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE DEUS. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos 

autos comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o 

acordo extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta 

homologar o pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção 

do processo, declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal 

com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 

904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução 

fiscal pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º 

do Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal 

Exequente desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado desta sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, cujo 

Representante deverá ser intimado pessoalmente para pagá-las em cinco 

dias, a contar da intimação, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Estado, nos termos do item 2.8.2 da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento 

nº 40/2014 e Provimento nº 80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 

88/2014). DEIXO de condenar no pagamento de honorários sucumbenciais 

à Fazenda Pública Municipal Exequente, face a existência de acordo 

extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora recolhido pelo 

Executado junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 

2654/1988. Decorrido o prazo para recolhimento das custas pelo/a 

Executado/a, havendo constatação da inadimplência, CUMPRA o Sr. 

Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 do Provimento nº 88/2014-CGJ, 

encaminhando-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DAC/MT, 

a documentação necessária para a devida inscrição na Dívida Ativa do 

Estado e, em seguida ARQUIVE-SE provisoriamente (cód. 80). 

ARQUIVE-SE definitivamente estes autos somente após o recolhimento 

das custas pelo/a Executado/a, com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 09 de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. Art. 156. Extinguem o 

crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A satisfação do crédito 

exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; ... Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. [3]. Art. 7º A adesão 

considera-se formalizada com o pagamento à vista, ou com o pagamento 

da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento integral dos 
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honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos procuradores 

em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo Orçamentário Especial 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem a incidência do 

disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 1988. § 1º O 

pagamento será realizado por meio de Documento Único de Arrecadação 

Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501585-02.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI OAB - MT10042/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 0501585-02.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 22/02/2016 07:56:53 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA 

ANTONELLI CPF Nº 638.593.781-04 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0755876, 2013 / 

0861539, 2014 / 1002965 e 2015 / 1193333. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.11.019.0441.025 VALOR DA CAUSA R$ 8.439,09 SENTENÇA 196 

VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, tendo como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) 

CDA(s) descritas na inicial, referente ao não pagamento de 

IPTU(s)/ISSQN(s). Foi determinada a citação do/a Executado/a, 

interrompendo-se o prazo prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo 

sido expedida a carta de citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública 

Municipal Exequente requereu a extinção do presente executivo fiscal, 

face o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem 

como, apresentou sua desistência do prazo recursal, anexando o termo 

“NEGOCIAÇÃO 325632” - Contribuinte 734841468/PATRICIA GIACOMOLLI 

VELLOSO. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos 

comprovante do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo 

extrajudicial firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o 

pedido da Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o crédito, extinguindo esta execução fiscal com 

julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c Arts. 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de execução fiscal 

pela quitação do crédito pelo executado, posiciona-se a jurisprudência do 

nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS 

– PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS 

PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os 

honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de 

Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do 

Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários 

advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas 

processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. 

Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA DESA. 

MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Ap 

39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) ISTO 

POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c Arts. 771, 904, 

924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de extinção apresentado 

pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o pagamento do 

crédito do executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 

CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente desistiu 

do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta sentença 

imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser intimado 

pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, sob 

pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 da 

Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000133-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1000133-60.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 12/02/2016 17:26:48 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADO/A: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS JUNIOR CPF Nº 071.767.404-53 CDA(s) Nº(s) 2012 / 0812744, 

2013 / 0941358, 2014 / 0970731 e 2015 / 1092150. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

89450 VALOR DA CAUSA R$ 3.792,67 SENTENÇA 196 VISTOS, ETC... 

Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, tendo 

como objeto o pagamento do crédito representado pela(s) CDA(s) 

descritas na inicial, referente ao não pagamento de IPTU(s)/ISSQN(s). Foi 

determinada a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo 

prescricional, conforme Art. 174 do CTN, tendo sido expedida a carta de 

citação. Com vista dos autos, a Fazenda Pública Municipal Exequente 

requereu a extinção do presente executivo fiscal, face o débito 

exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos, bem como, apresentou 

sua desistência do prazo recursal, anexando o termo “NEGOCIAÇÃO 

339628” - Contribuinte 153908/INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

JUNIOR. Eis o relato necessário. DECIDO. Existindo nos autos comprovante 

do pagamento do crédito fiscal executado, face o acordo extrajudicial 

firmado entre as Partes, a este Juízo só resta homologar o pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de extinção do processo, 

declarando pago o débito, extinto o crédito e extinguindo esta execução 

fiscal com julgamento do mérito, nos termos do Art.156, inc. I do CTN[1] c/c 

Arts. 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015[2]. Acerca da extinção de 

execução fiscal pela quitação do débito pelo executado, posiciona-se a 

jurisprudência do nosso Tribunal, verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE 

HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - 

EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo 

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da 

Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título 

de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as 

custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo 

extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.” (TJMT, KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA DESA. MARIA EROTIDES CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Ap 39008/2017, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

02/06/2017) ISTO POSTO, com fundamento nos Art.156, inc. I do CTN c/c 

Arts. 771, 904, 924, inc. II e 925 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal Exequente, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL e DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PJe COM JULGAMENTO DO MÉRITO, face o 

pagamento do débito executado. PUBLIQUE-SE (DJe), para fins do § 3º do 

Art. 205 CPC/2015[5]. Considerando que a Fazenda Municipal Exequente 

desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado desta 

sentença imediatamente. CONDENO o/a Executado/a no pagamento das 

custas processuais e taxas judiciárias, cujo Representante deverá ser 

intimado pessoalmente para pagá-las em cinco dias, a contar da intimação, 

sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, nos termos do item 2.8.2 

da Seção 28 da CNG.CGJ/MT (Provimento nº 40/2014 e Provimento nº 

80/2014-CGJ) e Protesto (Provimento nº 88/2014). DEIXO de condenar no 

pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, face a existência de acordo extrajudicial, onde se presume 

que seu valor já fora recolhido pelo Executado junto ao Fundo da 

Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do Art. 7º da Lei Complementar 

Municipal nº 433 de 28/08/2017[3] c/c Lei nº 2654/1988. Decorrido o prazo 

para recolhimento das custas pelo/a Executado/a, havendo constatação 

da inadimplência, CUMPRA o Sr. Gestor Judiciário o determinado no Art. 10 

do Provimento nº 88/2014-CGJ, encaminhando-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação – DAC/MT, a documentação necessária para a 

devida inscrição na Dívida Ativa do Estado e, em seguida ARQUIVE-SE 

provisoriamente (cód. 80). ARQUIVE-SE definitivamente estes autos 

somente após o recolhimento das custas pelo/a Executado/a, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa [1]. 

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; ... [2]. Art. 904. A 

satisfação do crédito exequendo far-se-á: I - pela entrega do dinheiro; ... 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: ... II - a obrigação for satisfeita; 

... Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3]. Art. 7º A adesão considera-se formalizada com o pagamento à vista, 

ou com o pagamento da primeira parcela, conjuntamente com o pagamento 

integral dos honorários advocatícios, que serão devidos no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor líquido objeto do termo de acordo, aos 

procuradores em efetivo exercício, por meio da conta do Fundo 

Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, sem 

a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 2.654, de 28 de dezembro de 

1988. § 1º O pagamento será realizado por meio de Documento Único de 

Arrecadação Municipal - DAM.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30646 Nr: 2117-70.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ZANATTA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:OAB/PR 48.203

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30183 Nr: 1747-91.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FERNANDES FALCIONE

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o executado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35684 Nr: 2465-54.2017.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius coelho do prado - 

OAB:20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o embargante, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29248 Nr: 1135-56.2016.811.0082

 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): OCUPANTES DA AREA VERDE - BAIRRO 

NOVA CANAÃ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Luiz Gallo - Procurador 

do Município - OAB:6677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NASCIMENTO 

RAMALHO - OAB:24405/O, Diogo Osmar Pizzatto - OAB:11.094, 

LUDMILLA MARTINS - OAB:OAB/MT 11.094

 Vistos.

Considerando os documentos trazidos pelo Município de Cuiabá às fls. 

241/243, intimem-se os requeridos para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42969 Nr: 3196-16.2018.811.0082

 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: WALDEMAR MANSUETO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA/MT

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

OAB:19.996-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Turmas de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para onde determino a remessa deste 

feito.Intime-se.Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá, 25 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10170 Nr: 1366-30.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciagra - Cia Agropastoril Aruanã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494, Patryck 

Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:OAB/MT 14.687, MICHELL ANTÔNIO BREDA - OAB:OAB/MT 
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 Vistos.Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ESTADO 

DE MATO GROSSO, em desfavor de CIAGRA COMPANHIA 

AGROPASTORIL ARUANÃ, em razão do descumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre a executada e a extinta 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.A DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL opôs embargos à execução em favor da empresa executada, 

sendo julgados parcialmente procedentes, tão somente para extinguir a 

obrigação firmada no TAC quanto à recuperação da área degradada, 

tendo em vista que restou comprovado que a executada cumprir com a 

obrigação avençada, prosseguindo a execução quanto à multa penal 

moratória correspondente a 10% (dez por cento) do valor do dano 

ambiental.O ESTADO DE O exequente será intimado para manifestar-se 

sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o 

requerimento em 5 (cinco) dias.§2º - Enquanto não apreciado o 

requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, 

facultado ao exequente seu levantamento. [sem destaque no original]Com 

efeito, considerando a natureza jurídica do título exequendo (art. 784, do 

CPC/2015), INTIME-SE a executada para querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, realizar o “depósito de trinta por cento do valor em 

execução”, requerendo “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”.Comprovado o depósito de trinta por centro, 

INTIME-SE o exequente para, em igual prazo, ciência e manifestação, 

consoante previsão expressa do art. 916, §1º, do CPC/2015.Em seguida, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30799 Nr: 2260-59.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGENIO CUIABA LTDA, ROSANGELA 

CANTARELLA DA SILVA

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que a executada quitou o débito relativo às 

Certidões de Dívida Ativa n. 1412436, n. 1412508 e n. 1412516, conforme 

noticiado pelo exequente à fls. 39/41, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que às Certidões de 

Dívida Ativa n. 1412436, n. 1412508 e n. 1412516 já contemplam os 

honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Município, em 

campo designado como “Fundo – PGM”.

3. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

4. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

5. P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 3191-91.2018.811.0082

 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: POUSADA E RESTAURANTE LAGO DO TARUMEIRO, 

LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATO ILEGAL DO AUTORIDADE RESPONSAVEL 

PELA DELEGACIA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABPA (DEMA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8.337/MT, Rodrigo Pinhedo Hernandes - OAB:19124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela POUSADA E 

RESTAURANTE LAGO DO TARUMEIRO, qualificada nos autos, em face de 

ato tido como ilegal da AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – DEMA/MT, objetivando a 

concessão da medida liminar para determinar “(...) a restituição/devolução 

de todo estoque de pescado do impetrante, que não apresente furos, 

marcas de rede, arpão, gancho, ou seja, a devolução de todo o pescado 

que visivelmente não apresenta irregularidades (...)”.

Distribuída durante o plantão judiciário do dia 21 de outubro de 2018, 

sendo determinada a notificação da autoridade coatora para que não 

procedesse à doação do pescado apreendido, bem como para mantê-lo 

em condições de refrigeração suficientes para evitar o perecimento, até 

que o presente mandamus fosse distribuído para este juízo competente.

É o necessário relato. DECIDO.

INTIME-SE a impetrante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a inadequação do instrumento processual escolhido para a tutela 

pretendida, nos termos dos artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42190 Nr: 2834-14.2018.811.0082

 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: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ÁGUAS DE BARRA DO 

GARÇAS LTDA, qualificado nos autos, contra ato tido coator do 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBINTE DA SEMA, objetivando a 

concessão da medida liminar para determinar “(...) a suspensão da 

exigibilidade da multa administrativa imposta à Impetrante, inclusive para 

efeitos de sua inscrição em dívida ativa, bem como que o Impetrado seja 

obstado de promover quaisquer restrições em desfavor da Impetrante, 

inclusive no que tange à inscrição em dívida ativa”.

No mérito, requer seja confirmada a liminar, bem como seja reconhecida a 

prescrição quinquenal, com a consequente extinção do processo 

administrativo n. 644.612/2012 e da multa decorrente do auto de infração 

n. 134.087.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/96.

Instada a se manifestar sobre a provável inadequação da via eleita, em 

razão da ausência de ato coator (fl. 98), a impetrante se manifestou às fls. 

99/100, apontando a Decisão Administrativa n. 194/SPA/SEMA/2018 como 

sendo a decisão impugnada por meio deste mandamus.

É o relato. DECIDO.

De início, verifica-se a ausência de assinatura da Advogada subscritora 

da manifestação acostada às fls. 99/100.

 Dessa forma, tendo em vista que a referida irregularidade é facilmente 

sanável, determino sua intimação, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

providenciar sua regularização.

Por outro lado, em consulta realizada, nesta data, ao andamento 

processual do processo administrativo n. 644.612/2012, por meio da 

página eletrônica do órgão ambiental estadual, visando identificar eventual 

interposição de recurso administrativo pela parte interessada, 

identificou-se a informação de que a multa decorrente do auto de infração 

n. 134.087 já teria sido paga administrativamente, conforme se vê pela 

consulta anexa.

 Nesses termos, INTIME-SE a impetrante para, também no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar sobre a perda do interesse de agir 

superveniente (artigos 9º e 10, ambos do CPC/2015).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo
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 Cod. Proc.: 29715 Nr: 1424-86.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sérgio Neto Junior

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

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA STALLBAUM BERNINI 

- OAB:12.396

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Intime-se o executado por meio de sua advogada constituída (fl. 20), para 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da penhora realizada 

às fls. 34/35.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2018.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 402138 Nr: 6438-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILLIAM CRISTHIAM VIANNA CAPRIATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Vistos, etc.(...) 10.Diante disso, consubstanciado nos fundamentos 

supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro 

remidos 02 dias em favor do recuperando, referente às 29h/aula 

estudadas, os quais deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser 

realizado nos autos, cuja confecção desde já determino.11.Cumpridas as 

determinações supra, dê-se vista dos autos à defesa e ao Ministério 

Público, nesta ordem (art. 5º, § 1º, da Resolução 113 do CNJ), com 

posterior conclusão.Cumpra-se e intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 356892 Nr: 18889-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA LENA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o(a) recuperando(a) cumpriu 

integralmente a pena corporal, conforme se verifica dos documentos 

juntados aos autos, sobretudo o cálculo de fl. 206.

Com vista dos autos, o Ministério Público pugnou pela extinção da pena em 

razão do seu integral cumprimento.

Diante disso, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento nos arts. 66, inciso II, e 109, ambos da LEP, declaro extinta a 

pena (privativa de liberdade) do(a) recuperando(a) Rosa Lena de Abreu.

Elabore-se cálculo e intime-se o(a) recuperando(a) para, no prazo de 10 

dias, efetuar o pagamento da pena de multa e também das custas judiciais 

acaso existentes.

Havendo pedido de parcelamento, dê-se vista ao Ministério Público, com 

posterior conclusão.

Caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado o(a) 

apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da 

CNGCGJ/MT, arquivando-se os autos, posteriormente, com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 485117 Nr: 24821-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 Autos nº 24821-66.2017.811.0042

Código 485117

Vistos etc.

Revelam os autos que o(a) recuperando(a) Eduardo de Almeida cumpre 

pena no regime fechado.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 79 (setenta e 

nove) dias inéditos, no período de Junho a Agosto de 2018, o que lhe dá o 

direito a remição de 26 (vinte e seis) dias, bem como, estudou 180 (cento 

e oitenta) horas/aula, oportunizando lhe o direito a remição de 15 (quinze) 

dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) 

apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, bem como, de que a cada 

12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, 

médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dia, o(a) apenado(a) fará 

jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, 

alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 41 (quarenta e um) dias de pena 

do(a) recuperando(a) Jonatas Amaro da Silva, em face dos 79 (setenta e 

nove) dias trabalhados e das 180 (cento e oitenta) horas/aula estudadas.

 Atualize-se o cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Finalmente, reitere-se ofício de fls. 106.

Expeça-se o necessário.
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Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 11 de Outubro de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 793-30.2000.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

- OAB:15.386

 Vistos, etc.

 Retifique-se o cálculo de pena, computando as interrupções e remições 

acostadas aos autos.

 Após, dê-se vista às partes.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 431216 Nr: 6944-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBINEI FERMINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos, etc.

 Inicialmente, ainda que haja despacho pendente de cumprimento, mas a 

fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante 

das 03 guias juntadas aos autos (fls. 04, 99 e 161), tratando-se de 

processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o 

concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento 

no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, as quais totalizam 18 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão.

 Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data da 

juntada da última guia (fl. 195) o apenado cumpriu 02 anos, 04 meses e 02 

dias de sua pena, restando-lhe, portanto, 16 anos, 01 mês e 18 dias de 

reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, 

“a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o cumprimento da 

reprimenda.

 Fixo o dia 24.5.2016 (ultima prisão) como data-base para a concessão de 

eventuais benefícios.

 Elabore-se cálculo de pena atualizado, utilizando-se, para tanto, os 

apontamentos acima mencionados.

 Cumpridas as determinações supra, dê-se vista às partes, com posterior 

conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 154841 Nr: 2190-75.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GRETTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Vistos, etc.

A Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, por meio da Portaria 

Conjunta n. 01/2018-CGJ, instalou na Segunda Vara Criminal da Capital 

(Núcleo de Execução Penal) o projeto piloto do Sistema Eletrônico de 

Execução Unificado – SEEU/CNJ, o qual está em funcionamento desde 

01.03.2018, nos termos do art. 1, § 1º da referida portaria.

Pois bem, com o funcionamento do programa SEEU, a partir de 01.03.2018, 

as guias de execuções penais e as peças que a instruem deveriam ser 

encaminhadas em formato “PDF” (art. 6º, § 1º da Portaria Conjunta n. 

01/2018-CGJ) ao cartório distribuidor (art. 6º, § 2º da Portaria Conjunta n. 

01/2018-CGJ) para as providencias necessárias.

Desta forma, considerando que o presente processo foi distribuído após a 

implantação do SEEU e que foi encaminhado a este unidade judiciária sem 

digitalização e inclusão no referido sistema, determino a sua devolução ao 

Cartório Distribuidor para cumprimento das determinações constantes na 

Portaria Conjunta n. 01/2018-CGJ.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 485825 Nr: 25525-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE ARRUDA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que a defesa colacionou, às fls. 

60/63, impugnação ao cálculo de pena, requerendo a alteração da data 

base para a data da prisão da recuperanda.

Contudo, tem-se que a data base será a data da audiência admonitória 

(16/11/2018), bem como, que o período em que a penitente permaneceu 

segregada durante a fase de instrução será incluída no cálculo como 

forma de detração, tendo em vista que o cumprimento da pena iniciou-se 

tão somente no dia da audiência.

Desse modo, deixo de acolher o pleito defensivo.

Aguarde-se o cumprimento da reprimenda.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 405877 Nr: 10440-24.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HUENDER MARQUES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DR. WESLEY ROBERT AMORIM. OAB/MT: 6610 DRA. ELIANE 

GOMES FERREIRA. OAB/MT: 9863

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

05/12/2018, ÀS 16:10 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 529064 Nr: 20836-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO CEZAR SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOUZA SANTANA - 

OAB:23776/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. MARCIO SOUZA SANTANA. OAB/MT: 23.776

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 22/10/2018, às fls. 

215/223, nos autos acima mencionados, na qual o réu AURÉLIO CEZAR 

SILVA MORAES, foi condenado nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, 
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incisos I e IV, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de 

reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, regime semiaberto, nos 

termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 442066 Nr: 18737-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DA SILVA STEFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10394/MT, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO 

JUNIOR - OAB:20937/MT

 PROCESSO Nº: 18737-83.2016.811.0042 Cód. 442066

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: IGOR DA SILVA STEFFEN

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02.07.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 434920 Nr: 11091-22.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER PATRICK SAMPAIO DO 

NASCIMENTO, ISABELA LARISSA DE SOUZA CUNHA, RENATO 

CARDOSO DE MATOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334/MT

 PROCESSO Nº: 11091-22.2016.811.0042 Cód. 434920

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTOS

ISABELA LARISSA DE SOPUZA CUNHA

RENATO CARDOSO DE MATOS CORREIA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.07.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 317697 Nr: 16956-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21.705-B

 PROCESSO Nº: 16956-02.2011.811.0042 Cód. 317697

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ROSENO PEREIRA DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08.07.2019 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 425653 Nr: 847-34.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:

 PROCESSO Nº: 847-34.2016.811.0042 Cód. 425653

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CARLOS EDUARDO SILVA

Vistos etc.

Em dando seguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27.06.2019 às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 428669 Nr: 4116-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDC, KLV, JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DILMA GOMES MARQUES - OAB:22.771

 Intimo a Avogada de Defesa do acusado BRUNO MARTINS DA COSTA 

para apresentar RESPOSTA Á ACUSAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 527515 Nr: 19449-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/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.: 545835 Nr: 37016-49.2018.811.0042

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAROLAYNE ALINE SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA DA DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...)Posto isso, indefiro a liminar vindicada e determino a notificação da 

Autoridade Impetrada, nos termos do inciso I, do artigo 7º da Lei 

12.016/09, para que, em dez dias, preste as informações que entender 

relevantes. Juntadas as informações ou decorrido o prazo, ouça-se do 

Ministério Público.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 359471 Nr: 22012-45.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO GOMES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:9086-B/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAS AS RAZÕES DE 

APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507547 Nr: 371-25.2018.811.0042

 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): NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 

JHONATAN ALVES VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ISAQUE ROCHA NUNES - OAB:8125/MT, RAFAEL 

PANZARINI - OAB:10426/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 474494 Nr: 14386-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL DE SOUZA LIMA PULCHEIRO, LIVIA 

DE SOUZA LIMA PULCHERIO MONTEIRO, SANDRA DE SOUZA LIMA 

PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia Geórgia Oliveira Santos - 

OAB:19286-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núbia Geórgia Oliveira 

Santos - OAB:19286-MT

 Ação Penal n.º 14386-33.2017 ( Id. 474494 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da pretensão formulada no 

petitório de fl. 97.

Pois bem.

No estatuto de ritos ( CPP ), inexiste como no CPC, o instituto da 

desistência, o que não significa que a parte não pode renunciar a 

queixa-crime, entretanto não se deve confundir com a desistência, muito 

embora os dois institutos produzem as mesmas consequências, qual seja, 

a extinção do feito, no entanto não é a melhor técnica empregada pela 

nobre causídica.

Por sua vez, a renúncia para que se opere na forma como pretendida, a 

subscritora do petitório supramencionado deve atentar para o que 

estabelece no disposto do art. 50 do CPP, ou seja, necessário que possua 

poderes especiais para renunciar o direito a queixa-crime ofertada, ou 

então, a peça postulatória deve estar subscrita também pela querelante.

Assim sendo, deve formalizar corretamente o pedido de renúncia, 

assinalando o prazo de 30 ( trinta ) dias, sob pena de ser julgada extinta a 

presente ação penal privada pela perempção ( CPP, art. 60, inc. I ).

Int. e cumpra.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 447105 Nr: 24075-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILSON MIRANDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE FREITAS ARANTES 

- OAB:11700/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039

 Ação Penal n°.24075-38.2016 ( Id. 447105 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento ao teor do Petitório de fl. 56, defiro conforme o requerido, ocasião 

em que deverá apresentar a defesa preliminar, quando após deverá o 

feito retornar concluso para demais deliberações.

Cumpra.

Cuiabá, 09 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 469566 Nr: 9476-60.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON VAZ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 281 de 424



OAB:7297/MT

 Código: 469566

 Vistos etc;

 Compulsando os autos, verifico a certidão de fl. 287 referente ao não 

cumprimento da decisão de fl. 285, desta forma, para prosseguimento do 

feito, designo o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h30min, para realização 

da audiência única de instrução e julgamento de que trata o artigo 411, do 

CPP.

Façam-se as intimações, notificações e requisições necessárias. Se for o 

caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, intimando-se as 

partes para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 446430 Nr: 23368-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PISCKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125/MT

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial dos acusados 

(fls.109/110) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência única de instrução e julgamento para o dia 22 de 

fevereiro de 2019, às 14:30.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 310469 Nr: 8474-65.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDES ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3947/MT

 Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado 

(fl.278/288) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, razão por que 

desnecessária a oitiva do Ministério Público, nos termos do artigo 409, do 

Código de Processo Penal.

Desta forma, para prosseguimento do feito, do qual trata o art. 411, do 

CPP, DESIGNO audiência única de instrução e julgamento para o dia 26 de 

fevereiro de 2019, às 14:30.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

intimando-se as partes da aludida expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501427 Nr: 40502-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 

02117066127, Rg: 18135714, Filiação: Fernandes Felix da Silva e Marelene 

Oliveira da Silva, data de nascimento: 18/09/1988, brasileiro(a), natural de 

Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), torneiro mecânico, Telefone 

9257-8620. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente Inquérito Policial que a vitima 

Wesley Douglas Avelar, era conhecido no bairro como usuário de drogas. 

Na noite de 24/06/2017, quando a vitima estava em sua residência terceira 

pessoa não identificada a convidou para juntos consumirem drogas juntos, 

sendo aceito pela vitima. Então Wesley pegou sua bicicleta e saiu na 

companhia da terceira pessoa, indo até a residência do denunciado 

FABIANO OLIVIRA DA SILVA, localizada n Rua 32, Qda. 156, n. 10, Bairro 

Pedra 90, nesta cidade, ponto de bastante comercialização de 

entorpecentes. Em face do exposto, o MP Estadual DENUNCIA FABIANO 

OLIEIRA DA SIVA, como incurso no art. 121, §2º, inc. I IV do CP, com 

implicações na lei penal, requerendo seja ele citado e processado na 

forma da lei, ouvindo as testemunhas arroladas, prosseguindo-se até o 

julgamento final.

Despacho: (...)Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, se encontra em local incerto e não sabido, 

razão pela qual, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal 

determino a citação por edital a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias 

em observância ao que prescreve o art. 365 do mesmo diploma legal. 

Devidamente afixado o edital nos termos do parágrafo único do art. 365 do 

CPP, o acusado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. 

Decorrido o prazo e não havendo resposta positiva quanta citação do 

acusado, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público para se 

manifestar no prazo legal. 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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 142255 Nr: 11588-80.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO DE SOUZA GONÇALVES, JACKSON 

MENDES DO NASCIMENTO, ROGER PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM 

(Unic) - OAB:4428/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, PAULOSALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18220, PLINIO PELLENZ JUNIOR - OAB:MT 18240, UNIJURIS 

(UNIC) - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do Ministério Público à fl. 409, DESIGNO o dia 05 de 

novembro de 2018, às 14h, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como, o interrogatório dos acusados.

HOMOLOGO a desistência da testemunha Odenil Mendes do Nascimento.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 
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atentando-se ao parecer ministerial supramencionado.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 536181 Nr: 27838-76.2018.811.0042

 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): DANIEL MACEDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa entendeu por impugnar a inicial acusatória em 

sede de alegações finais (fl. 79), concluo que a dinâmica do evento 

descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 

397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, 

neste momento, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado DANIEL MACEDO PEREIRA 

como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/01/2019, às 

15:50 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 528269 Nr: 20118-58.2018.811.0042

 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): JOHNNY DA COSTA MELO, MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23.396

 Assim, tenho comigo que a ré MARIA CAROLLINA preenche os requisitos 

estabelecidos no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, com 

nova redação dada pela Lei n. 13.257/2016, ressaltando que deverá 

responder o processo em prisão domiciliar monitorada via tornozeleira 

eletrônica. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 318, inc. 

V, do CPP, DEFIRO o pedido formulado pela defesa e, de consequência, 

CONVERTO ex officio a prisão preventiva da denunciada MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS, lhe aplicando cumulativamente a 

seguinte medida:[...] Exorte-se a autuada de que a quebra das condições 

estipuladas implicará em sintomática revogação do benefício e imediata 

decretação da sua prisão preventiva. No mais, considerando a 

inexistência de questões preliminares ou prejudiciais arguidas pelas 

defesas dos acusados (fls. 110/111 e 120/121), entendo que a dinâmica 

do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”. Em suma, 

presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos 

do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Parquet, dando os denunciados JOHNNY DA COSTA MELO e MARIA 

CAROLLINA DE PAULA SANTOS como incursos nos artigo da “lex 

repressiva” nela mencionados. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/01/2019, às 15:15 horas, para o interrogatório 

dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. Para 

tanto, intimem-se os acusados, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa, 

devendo a ré MARIA CAROLLINA ser cientificada para comparecimento ao 

ato instrutório por ocasião do cumprimento do mandado de conversão da 

prisão preventiva em domiciliar. Expeça-se o necessário, dando-se ciência 

ao Promotor de Justiça e à Defesa. Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 537273 Nr: 28877-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo José Lopes de 

Oliveira - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado PAULO JOSÉ 

LOPES DE OLIVEIRA OAB/MT 21.515/O, da audiência designada para o dia 

22/11/2018 às 15h00min.

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.: 402865 Nr: 7175-14.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, LUCIOMAR ARAÚJO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827, ANDRE LUIZ PRIETO - OAB:7360-B, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GUSTAVO R. 

CARMINATTI COELHO - OAB:MT/13.586, INGRID DE SOUZA EICKHOFF 

- OAB:10216/MT, JOÃO PERON - OAB:3060, Ricardo Gomes de 

Almeida - OAB:5985

 VISTOS ETC. (...). 4. Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do 

CPP, designo a audiência de instrução e julgamento para os dias abaixo 

discriminados: 4.1. Para oitiva das testemunhas arroladas na inicial 

acusatória:4.1.1. Dia 14 de Novembro de 2018 às 13:30 horas – ocasião 

em que deverão ser inquiridas as seguintes testemunhas:1.WALTER 

ARRUDA 2.PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS 3. BRASIRIDIO 

GONÇALVES DA S. SOBRINHO 4.HÉLIO VICENTE 5.EDSON GUERRA DIAS 

6.JOSÉ FERREIRA CARRIÇO 7.PAULO SÉRGIO SOARES 8.RICARDO 

PADILHA DE BOURBON NEVES 4.1.2. Dia 27 de Novembro de 2018 às 

13:30 horas – ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas as 

seguintes testemunhas:1.HERCULES DA SILVA GAHYVA 2.ADEMAR 

MONTEIRO DA SILVA3.MUNIR ARFOX4.CLODOALDO APARECIDO 

GONÇALVES DE QUEIROZ5.ADEMAR ADAMS6.ANA CAROLLINA SOUZA 

WINTER7.HAROLDO DE MORAES JR.4.2. Para oitiva das testemunhas 

arroladas nas respostas à acusação:4.2.1 . Dia 03 de dezembro de 2018 

às 13:30 horas – ocasião em que deverão ser inquiridas as 

testemunhas:1.EMÍLIO ETGTON JÚNIOR2.MARISTELA DE ALMEIDA 

SEBA3.ANDRÉ LUIZ  FREITA  DE FARIAS4 .WAGNER 

ECHEVERRIA5.ROSELIA MARIA DE JESUS6.JOSELITO CORREA4.2.2 . Dia 

05 de dezembro de 2018 às 13:30 horas – ocasião em que deverão ser 

inquiridas as testemunhas:1.WLADIR ANTÔNIO BUTINHONI 2. JANAINA 

RUBINA PEDRO PASSARE3.PAULO ROBERTO MARCONDES4.ANA PAULA 

MARCONDES5.FABRÍCIO GEORGE MORAES 7. CAROLINA RAMOS 

FREITAS. 5. Expeçam-se cartas precatórias para a inquirição das 
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seguintes testemunhas arroladas pela defesa do réu ANDRÉ LUIZ PIETRO: 

(...).

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507070 Nr: 46101-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, pelo que 

CONFIRMO a liminar, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

restando MANTIDAS as medidas protetivas anteriormente deferidas, por 

mais 06 (seis) meses, a contar da presente data, salvo se a vítima se 

manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo 

determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo 

de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente 

revogadas.Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente.Isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, bem como deixo de 

condenar 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 546828 Nr: 37953-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HIPOLITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ELISEU GLESSE - 

OAB:51.017 OAB/PR

 Cód. 546828

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha ANDERSON 

RAMOS RUSTICK, em ação penal em face do acusado EMERSON 

HIPOLITO, pela prática, em tese, da contravenção penal tipificada no art. 

21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 147 do Código Penal Brasileiro, em 

desfavor da vítima OFÉLIA GONÇALVES DA SILVA.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/12/2018 às 13:45 min.

INTIME-SE a testemunha, nos termos do art. 212, §2º, do Código de 

Processo Civil.

INTIME-SE a defesa, via DJE.

Ciência ao Ministério público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423060 Nr: 28728-20.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DA COSTA MARQUES VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12.741/OABMT, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN 

- OAB:4076, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 Id. 423060.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que em sentença prolatada por este Juízo 

às fls. 108/111, o acusado foi condenado nas penas do delito previsto nos 

art. 129, §9º, do Código Penal, com a pena definitiva fixada em 05 (cinco) 

meses de detenção, substituída pela Prestação de Serviço à Comunidade.

O acusado, inconformado com a sentença condenatória, interpôs Recurso 

de Apelação nº 64928/2018 na Primeira Câmara Criminal às fls. 112/119, 

em consequência, o Ministério Público apresentou as Contrarrazões às fls. 

123/131, e a 2ª Procuradoria Criminal lançou Parecer, ambos pelo 

desprovimento do Recurso, tendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

decidido pela manutenção da sentença, nos termos lançados em Juízo, 

desprovendo o Recurso às fls. 144/151.

Desta forma, considerando que houve a manutenção da sentença de fls. 

108/111, após seu integral cumprimento, inclusive com a expedição de 

Guia de Execução de Pena, ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades 

de praxe.

INTIMEM-SE.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 532557 Nr: 24297-35.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF, LFN, JPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIANE MEZACASA DE SOUZA - 

OAB:19510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148, Marli Dantas do Nascimento - OAB:20781

 Vistos em saneamento,Trata-se de “Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Alimentos e 

Visitas”, proposta por JUCILENE PEDROSO FERREIRA, por si e 

representando seu filho L.F.N, em desfavor de JUCELINO PEREIRA NUNES, 

visando o reconhecimento e a dissolução da união estável existente entre 

as partes; a partilha dos bens adquiridos na constância da união; a guarda 

unilateral do filho do casal, com a regulamentação do direito de visitas e a 

fixação da obrigação alimentícia. [...].DECRETO a sua REVELIA, a qual, no 

entanto, deixo de aplicar os seus efeitos, em conformidade com o disposto 

no art. 345, II, do CPC, visto que a presente ação trata também de direitos 

indisponíveis (guarda e direito de visitas ). [...]Fixo como ponto 

controvertido, os bens que deverão ser objeto de partilha; no que se 

refere à guarda do adolescente, as condições das partes para o exercício 

da guarda e direito de convivência e no que ser refere à obrigação 

alimentícia, as possibilidades do réu e as necessidades do filho do casal; 

[....]Para dirimir a controvérsia DETERMINAR a realização de estudo 

psicossocial, na residência das partes, visando aferir as necessidades da 

criança, as possibilidades do réu e as condições das partes para o 

exercício da guarda, devendo o laudo vir aos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias. [...]. a expedição de ofício ao órgão empregador do réu (Empresa Pax 

Nacional), no endereço informado às fls. 67, para que efetue o desconto 

da pensão alimentícia, diretamente de sua folha de pagamento e depósito 

na mesma data na conta poupança da autora informada às fls. 15 (n.º 

13.904-1, agência 1772-8, Banco do Brasil).Às providências. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 29 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433646 Nr: 9671-79.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GACDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDSSB, E, T
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENDORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886

 Vistos em saneamento,Trata-se de “Ação Revisional de Alimentos c/c 

Modificação de Direito de Visitas”, proposta por GEFFERSON ANGELO 

CRUZ DE FARIAS, em desfavor de E.S.S.F e T.F.D.S.S.B e de sua genitora 

CÁSSIA RAIANE DA SILVA, pretendendo a redução da obrigação 

alimentícia para o valor de 28,36% (vinte e oito vírgula trinta e seis por 

cento) do seu rendimento bruto mais o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias e a alteração das datas e horários 

de visitas para que possa buscar as filhas, em finais de semana 

alternados, às sextas-feiras às 20h e devolvê-las aos domingos às 18h. 

[...]Fixo como pontos controvertidos as necessidades das rés e as 

possibilidades do autor e as condições do autor para a ampliação do 

direito de visitas. Para dirimir a controvérsia, determino a realização de 

estudo psicossocial na residência das partes, devendo o laudo vir aos 

autos no prazo de 30 (trinta) dias e defiro o pedido de fls. 73, para 

designar audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 07/12/2018 às 

1 4 h 3 0 m i n . I n t i m e - s e  p e s s o a l m e n t e  o  a u t o r  p a r a 

comparecimento.Remetam-se os autos à Defensoria Pública Criminal para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o rol de testemunhas (§ 4º do 

art. 357 do Código de Processo Civil).Apresentando o rol de testemunha, 

por se tratar de parte representada pela Defensoria Pública, expeçam-se 

mandados de intimação das testemunhas (art. 455, §4º, do CPC).Além 

disso, nos termos do art. 385, do CPC, caso haja interesse da parte, 

deverá ela requerer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que 

esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento.Caso haja 

requerimento nesse sentido, a parte deverá ser pessoalmente intimada 

para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, no 

caso de não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor (art. 385, 

§1°, do CPC).Ciência à Defensoria Pública – Núcleo Criminal e ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Cuiabá, 

26 de outubro de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 539591 Nr: 31094-27.2018.811.0042

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o autor, via DJe, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

sobre a informação, constante no Relatório de Estudo Psicossocial de fls. 

27/29, de impossibilidade de realização do estudo em sua residência por 

não ter sido ele localizado no endereço informado na inicial é de que 

referido imóvel possui a aparência de abandonado ou desocupado, 

indicando nos autos o endereço correto em que pode ser realizado o 

estudo psicossocial determinado por este Juízo, comprovando o exercício 

da guarda de fato que alega exercer.

 Informado o endereço para a realização do estudo, remetam-se os autos 

à Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que complemente o estudo 

psicossocial no prazo de 20 (vinte) dias.

Findo o prazo e não havendo manifestação, certifique-se.

 Tendo em vista a gravidade das informações prestadas pela ré por 

ocasião da realização do estudo psicossocial, bem como, as alegações 

das profissionais da equipe multidisciplinar de que o imóvel indicado na 

inicial encontra-se com aparência de abandonado, desocupado, visando à 

proteção do adolescente, determino que a equipe multidisciplinar deste 

Juízo, ao complementar o estudo, analise também as condições do pai do 

autor para o exercício da guarda e eventual ocorrência de risco social ao 

adolescente.

 No mais, aguarde-se o decurso de prazo para a apresentação de 

contestação, apresentada a contestação com documento e/ou alegações 

preliminares, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar impugnação.

Findo o prazo e não havendo a apresentação de contestação, 

certifique-se e renove-me à conclusão.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529362 Nr: 21180-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042

 VISTOS.

Intimado para cumprir integralmente o acordo firmado entre as partes, no 

ano de 2011, facultando à exequente acesso ao imóvel para avaliação e 

adoção de procedimentos visando à venda, sob pena de determinação de 

desocupação do imóvel, o executado manifestou-se às fls. 15/16, 

informando que o imóvel está à disposição para a avaliação, fixação de 

placa e anúncio de venda, bem como, que estaria à disposição para que a 

autora entrasse em contato com ele, por meio do aplicativo de whatsapp, 

afim de agendar a ida de corretores ou de interessados na aquisição do 

imóvel.

 Acontece que, suas alegações não se sustentam quando analisados os 

documentos trazidos pela exequente às fls. 29/31, os quais demonstram 

que as mensagens enviadas ao executado sequer são recebidas, 

indicando que ela está bloqueada no referido aplicativo, narrando a mesma 

que continua impossibilitada de efetuar a avaliação do imóvel e de adotar 

os atos necessários para a venda, razão pela qual, requer a manutenção 

da multa e a determinação de desocupação do imóvel.

 Por tal motivo, defiro os pedidos de fls. 27/28, mantendo a multa fixada às 

fls. 11 e determinando a expedição de mandado de intimação para que o 

executado, desocupe o imóvel localizado na Travessa 02, quadra 57, n.º 

15, Bairro Centro América, Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de determinação da desocupação de maneira coercitiva.

 Intimem-se e cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 435666 Nr: 11907-04.2016.811.0042

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa C. Passare - 

OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6366, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:

 VISTOS

Em razão da verificação de erro na gravação da cópia da prova 

testemunhal produzida na Ação Penal n.º 10371-55.2016.811.0042 

(código: 434298), que foi devidamente corrigido neste ato, defiro o pedido 

de fls. 644/645, para restituir ao réu o prazo de 15 (quinze) dias, para 

querendo manifestar sobre a prova emprestada, complementando os 

memoriais finais apresentados.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para a prolação de sentença.

 Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 515820 Nr: 8228-25.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20.707/O

 VISTOS.

Considerando que o acusado foi devidamente citado e que na Resposta à 

Acusação não foi arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito, bem 

como que não há nos autos qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e 

DETERMINO o prosseguimento da instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 19/03/2019 às 14h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas, se arroladas.

Intime-se a Defesa – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037717-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

R. A. D. G. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1037717-93.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: ROSANA AMANCIA DA GUIA SOUSA, Endereço: Rua 

Nelson Nunes, nº 05, quadra 08, Bairro Jardim Colorado, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 98106-2583. REQUERIDO: SAMOEL PEREIRA SOUSA, 

Endereço Rua Nelson Nunes, nº 05, quadra 08, Bairro Jardim Colorado, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99939-3764. VISTOS. Trata-se de Pedido de 

Providências Protetivas, requerido por ROSANA AMANCIA DA GUIA 

SOUSA nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em contravenção penal (Vias de Fato) – B.O. 2018.336238, 

por parte do requerido SAMOEL PEREIRA SOUSA pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares 

pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive 

consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como 

tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada 

demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais 

sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os 

autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos 

aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da 

prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da 

Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto 

da probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela 

vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação 

de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção 

estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do 

suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos 

setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Separação de 

corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 

Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias. Proibição temporária ao agressor para celebração de atos e 

contratos de compra, venda e locação de propriedade comum do casal 

(art. 24, II, e seu parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser 

oficiado aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da 

presente restrição. Em havendo bens em outras localidades, deverá a 

vítima informar nos autos para que os Cartórios respectivos possam ser 

oficiados. No cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar 

ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória 

protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em 

manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até 

mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos 

autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, 

alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser 

decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras 

sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para cumprimento das 

diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto 

no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de 

Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, determino o devido 

acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Comunique-se 

ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e 

encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência Judiciária, pela 

Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à 

Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência apresentado pela 

vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito 

Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo 

Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos 

termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 

17h30min para a realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o 

requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos 

termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se 

tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a 

advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, caso não 

possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria 

Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta 

escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido 

deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. 

INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 
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09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por 

oportuno, que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via 

Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 

11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências 

desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 

da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, 

determino que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento 

do feito. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1037705-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

E. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1037705-79.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: ELAINE RIBEIRO DE SOUZA, Endereço: Rua Leopoldino 

Marques do Amaral, s/n, Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

98463-3603. REQUERIDO: FABIANO DA SILVA MATEUS, Endereço Rua 

Leopoldino Marques do Amaral, s/n, Bairro Jardim Brasil, Cuiabá/MT, 

Telefone: (65) 99288-7260. VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por ELAINE RIBEIRO DE SOUZA nos termos do art. 18 

da Lei nº 11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme 

disciplina legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à 

família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima 

sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados 

pelo Código Penal (Ameaça e Injúria) – B.O. 2018.336628, por parte do 

requerido FABIANO DA SILVA MATEUS pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados 

caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante 

entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para 

seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a 

presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: 

probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos, 

verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados 

indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de 

violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 

11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da 

probabilidade do direito da requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima 

em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de 

risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal 

como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006). Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem 

como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade 

física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 477,00 (quatrocentos 

setenta e sete reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o 

momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser 

depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

bancária da representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja 

abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 

11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter 

emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal 

limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos 

em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, 

podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob 

pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados. Com relação ao 

pedido de “restrição ou suspensão do direito de visitas aos dependentes 

menores” (art. 22, IV, da Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do 

estudo psicossocial das partes para sua apreciação, conforme a própria 

orientação da Lei nº 11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento 

das medidas de proibição de contato com a ofendida e os familiares não 

inviabilizam, por si só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. 

Contudo, deverá o requerido adotar as cautelas necessárias para que o 

exercício do direito de visitas não implique em descumprimento das 

medidas protetivas deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de 

confiança para intermediar a busca e entrega dos filhos menores. Com 

relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a 

programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da 

Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a realização do estudo 

psicossocial a fim de que seja identificado qual programa em especial se 

adequa à situação fática apresentada nos autos. Após a juntada do 

referido estudo e diante das constatações realizadas, se verificará se 

cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas 

básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais 

respectivos), etc. Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006). INDEFIRO o pedido de afastamento da ofendida do lar, 

uma vez que incompatível com a medida acima deferida de recondução da 

ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Separação de 

corpos (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código 

Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que 

coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união 

estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 

(trinta) dias. INDEFIRO o pedido de restituição de bens, eis que não existe, 

neste primeiro momento, a possibilidade de identificação da propriedade 

individual dos bens, até e porque os bens adquiridos durante a constância 

do casamento (sob o regime de comunhão parcial de bens) ou da união 

estável se comunicam a ambos os cônjuges, o que deverá ser objeto de 

ação própria, em que se garanta o direito a ampla defesa e contraditório. 

Proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu 

parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados. INDEFIRO 

o pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, 

por perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os 

danos materiais suspostamente foram suportados, não realizando 

qualquer início de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar 

garantia para o pagamento de uma eventual e posterior indenização, como 

consequência do ato ilícito perpetrado. No cumprimento do mandado, o 

oficial de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata 

de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 
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Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 28/11/2018 às 17h00min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 

às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, 

que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 430499 Nr: 6144-22.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMTB, PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TN, FATB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2.915, heloisa Ferreira Miccoli - OAB:18366, HELOISA 

FERREIRA MICCOLI - OAB:18366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, EDENIR RIGHI - OAB:8484, LIGIMARI GUELSI - 

OAB:12.582

 - Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO das partes, por meio dos seus respectivos 

patronos, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos:" 

I. Homologo, parcialmente, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes (309/317), cujas cláusulas 

(primeira, segunda, terceira, quarta, sexta e sétima) e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão. Em decorrência da incompetência 

deste juízo indefiro a homologação do acordo visando a extinção da ação 

n. 1073-42.2017.811.0062, em trâmite no Juizado Especial Criminal da 

capital (cláusula quinta). Posto isso, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o presente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, como consequência, revogo as 

medidas protetivas de urgência dos autos n. 22080-58.2014.811.0042 – 

código n. 380355. II. Extraía uma cópia do acordo e da presente decisão e 

proceda a juntada na medida protetiva de urgência n. 

22080-58.2014.811.0042. Em seguida, proceda ao arquivamento deste 

feito com a baixa necessária. III. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 411251 Nr: 16010-88.2015.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366/MT, MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:16.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: annielen chiarelle de souza - 

OAB:12.325, Ligimari Guelsi - OAB:12582, Patricia Leda Vicari - 

OAB:13796

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO das partes, por meio dos seus respectivos 

patronos, via DJE, acerca do inteiro teor da sentença proferida nos autos:" 

I. Homologo, parcialmente, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes (888/896), cujas cláusulas 

(primeira, segunda, terceira, quarta, sexta e sétima) e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão. Em decorrência da incompetência 

deste juízo indefiro a homologação do acordo visando a extinção da ação 

n. 1073-42.2017.811.0062, em trâmite no Juizado Especial Criminal da 

capital (cláusula quinta). Posto isso, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o presente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, como consequência, revogo as 

medidas protetivas de urgência dos autos n. 22080-58.2014.811.0042 – 

código n. 380355. II. Extraía uma cópia do acordo e da presente decisão e 

proceda a juntada na medida protetiva de urgência n. 

22080-58.2014.811.0042. Em seguida, proceda ao arquivamento deste 

feito com a baixa necessária. III. P. R. I. C.

 Cuiabá/MT, 26 de abril de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior - 

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 456345 Nr: 33635-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HISSENE FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVÃO DE 

ASSIS - OAB:16738/MT

 Autos n. 33635-04.2016.811.0042.

I. Intime o acusado pessoalmente para constituir novo patrono no prazo de 

5 dias. Decorrido o prazo será nomeada um advogado para atuar na sua 

defesa.

II. Sendo constituído novo patrono, intime-o para em 5 dias apresentar 

memoriais finais.

 Cuiabá/MT, 09 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.: 527958 Nr: 19856-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - OAB:4314 A
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do patrono do requerido, via 

DJE, para informar nos autos o endereço atual do mesmo, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 417672 Nr: 22896-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - UNIJURIS/UNIC - OAB:4.939, NAIME MÁRCIO MARTINS 

DE MORAES - OAB:3.847/MT

 Autos n. 22896-06.2015.811.0042.

I. Intime a defesa para apresentar memoriais finais.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 533579 Nr: 25325-38.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFBDO, KFBDO, CTBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 25325-38.2018.811.0042.

I. Em decorrência da decisão no Conflito Negativo de Competência n. 

1010223-85.2018.811.0000 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Privado (fl. 125/verso), passo a decidir, provisoriamente, no 

presente feito.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, prevê:

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral.

Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, como era de 

se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – considerando o 

que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do benefício da 

assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não ter direito ao 

benefício.

Partindo desse preceito, observo que o autor é proprietário de imóveis e 

veículo, conforme informado pela parte ré nos autos – fls. 93/106.

Dessa forma, restou plenamente demonstrado a capacidade financeira da 

parte autora em pagar as custas e despesas judiciais.

Posto isso, intime o advogado da parte autora para recolher as custas 

iniciais em 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

arquivamento do feito. Efetuado o pagamento, indicar as medidas urgentes 

para análise.

II. Int.

Cuiabá/MT, 09 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

Intimação

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado: ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS, para 

devolução dos autos nº 1647-28.2018.811.0063, Código 109580, no prazo 

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO, para 

devolução dos autos nº 609-78.2018.811.0063, Código 108344, no prazo 

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): ANDRE BERNADO DUZANOWSKI, para 

devolução dos autos nº 36-45.2015.811.0063, Código 91274, no prazo de 

24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução 

dos autos nº 622-82.2015.811.0063, Código 91831, no prazo de 24 (Vinte 

e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): CAROLINA APAZ FERRAZ, para devolução 

dos autos nº 621-97.2015.811.0063, Código 91830, autos nº 

598-54.2015.811.0063, Código 91807,autos nº 2668-15.2013.811.0063, 

Código 86355,autos nº 2459-80.2012.811.0063, Código 82909,autos nº 

1620-94.2008.811.0063, Código 34870 no prazo de 24 (Vinte e Quatro) 

horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): DIMAS SIMÕES FRANCO NETO, para 

devolução dos autos nº 1578-69.2013.811.0063, Código 85353, no prazo 

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 2549-49.2016.811.0063, Código 98700, no prazo 

de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): GEANDRE BUCAIR SANTOS, para devolução 

dos autos nº 872-18.2015.811.0063, Código 92084, no prazo de 24 (Vinte 

e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): JOÃO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO 

ESPÓSITO, para devolução dos autos nº 2563-04.2014.811.0063, Código 

90072, autos nº 1178-21.2014.811.0063, Código 88788, autos nº 

790-84.2015.811.0063, Código 91998 no prazo de 24 (Vinte e Quatro) 

horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): OZANA BAPTISTA GUSMÃO, para devolução 

dos autos nº 2671-38.2011.811.0063, Código 80439, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS, para 

devolução dos autos nº 5141-66.2016.811.0063, Código 101707, autos nº 

3126-27.2016.811.0063, Código 99401, autos nº 3454-54.2016.811.0063, 

Código 99758 no prazo de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca 

e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2328-37.2014.811.0063, Protocolo 89855, autos nº 

1 9 2 4 - 4 4 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 6 3 ,  P r o t o c o l o  1 0 9 9 1 9 ,  a u t o s  n º 

1 7 0 3 - 9 5 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 6 3 ,  P r o t o c o l o  1 0 4 3 6 0 ,  a u t o s  n º 

1 2 8 9 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 6 3 ,  P r o t o c o l o  1 0 9 1 4 0 ,  a u t o s  n º 

3 7 9 7 - 7 9 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 6 3 ,  P r o t o c o l o  1 1 2 2 1 1 ,  a u t o s  n º 

4063-66.2018.811.0063, Protocolo 112561 no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO MOREIRA MARINHO, para devolução 

dos autos nº 1480-11.2018.811.0063, Código 109393, no prazo de 24 

(Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca e apreensão.

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

 Intimação do advogado(a): RODRIGO POUSO MIRANDA, para devolução 

dos autos nº 3322-02.2013.811.0063, Código 86954, autos nº 

1590-49.2014.811.0063, Código 89165, autos nº 868-78.2015.811.0063, 

Código 92080 no prazo de 24 (Vinte e Quatro) horas, sob. pena de busca 

e apreensão.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104877 Nr: 2112-71.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MHDSR, 

TFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2112-71.2017.811.0063, Protocolo 104877, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103752 Nr: 1212-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AMR, 

PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1212-88.2017.811.0063, Protocolo 103752, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103582 Nr: 1055-18.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, FCF, 

RAVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:20455/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1055-18.2017.811.0063, Protocolo 103582, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100571 Nr: 4147-38.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LHHdSB, DAdSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4147-38.2016.811.0063, Protocolo 100571, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92406 Nr: 1161-48.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SdSC, GGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Marielly da Silva 

Santos - Defensora Pública do Estado - OAB:6.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1161-48.2015.811.0063, Protocolo 92406, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90899 Nr: 3423-05.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DPDS, ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3423-05.2014.811.0063, Protocolo 90899, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89726 Nr: 2189-85.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, DPDS, HSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:11.393 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2189-85.2014.811.0063, Protocolo 89726, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105483 Nr: 2624-54.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ECDO, 

EDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2624-54.2017.811.0063, Protocolo 105483, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105191 Nr: 2373-36.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LATB, MDSRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso Infância e Juventude - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2373-36.2017.811.0063, Protocolo 105191, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108296 Nr: 563-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, DGMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMO, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

563-89.2018.811.0063, Protocolo 108296, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 85927 Nr: 2199-66.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS, ISST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 4.298-B, Jose Carlos Formiga Junior - OAB:OAB-MT 

5645

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Declaro encerrada a instrução, e dê-se vistas ao Ministério Público para 

apresentar as alegações finais, após dê-se vistas aos Advogados dos 

Requeridos devendo publicar a intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 94281 Nr: 2843-38.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TdMG, LAJGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCYLENE ANDRADE DAVILA 

SOUSA ALVES - OAB:22036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Regina Gama Martins - 

OAB:13.012/MT

 2) Designo audiência Instrução e Julgamento para o dia 05/11/2018 as 

14:30h;

3) Expeçam-se mandados de intimação as partes e testemunhas, fazendo 

constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de 

que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra 

designada poderão ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardião deverá estar 

acompanhada da criança;

 5) Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 55/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 27.10.2018 (sábado) das 17 às 21 

horas. JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Thais Oliveira Nascimento (Assessora)

Rosana Maria Ferreira (Assessora)

Bernadete Teresinha Borges Pereira (Gestora judiciária ad-hoc)

Giancarllo Dias de Souza (Técnico de Informática)

Victor Hugo Borges da Silva (Agente de infância)

Nilton Tavares Figueira (Agente de infância

Valdecir Ferreira (motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de outubro de 2018.

PATRÍCIA CENI. Juíza de Direito

PORTARIA Nº 56/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 29.10.2018 (segunda-feira) das 18:30 às 23:00 

horas.

Ivana Luciano Ferri (Gestora judiciária)

Cintya Demarchi Oliveira Nascimento (Assessora)

Silvia Socorro de Moura (Assessora)

Alan Vinicius Fortaleza de Souza (Técnico de Informática)

Osvaldina Gomes do Armo Rosa (Agente de infância)

Fernando Antonio Gavioli (Agente de infância)

Jorge Lopes Gonçalves (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:3785, Sebastião José de Souza - OAB:OAB/MT 

22.452/O

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB/MT 19.679-O E DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB/MT 15.750-A(ADVS. DO QUERELANTE - JOÃO PAULO MARTINS 

VIANA), BEM COM O DR. BENEDITO RUBENS DE AMORIM - OAB/MT 3.785 

(ADV. DO QUERELADO - BENEDITO RUBENS DE AMORIM), E O DR. 

SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA (ADV. DO QUERELADO - CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA) , PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 06/11/2018 ÀS 15:00 HS, 

QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É 

O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114648 Nr: 1753-61.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Joao Paulo Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Rubens de Amorim, Carlos Alberto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza - OAB:OAB/MT 19.679-O, José Petan Toledo Pizza - 

OAB:OAB/MT 15.750-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito Rubens de 

Amorim - OAB:3785, Sebastião José de Souza - OAB:OAB/MT 

22.452/O

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB/MT 19.679-O E DR. JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB/MT 15.750-A(ADVS. DO QUERELANTE - JOÃO PAULO MARTINS 

VIANA), BEM COM O DR. BENEDITO RUBENS DE AMORIM - OAB/MT 3.785 

(ADV. DO QUERELADO - BENEDITO RUBENS DE AMORIM), E O DR. 

SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA (ADV. DO QUERELADO - CARLOS 

ALBERTO DE OLIVEIRA) , PARA COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 06/11/2018 ÀS 15:00 HS, 

QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

UNIFICADO DA CAPITAL (1º ANDAR - GABINETE FUNCIONAL DO JUIZ). É 

O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500475-93.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LENI CLARA MULLER TENORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (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:“Vistos, etc.Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004797-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004797-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017 -CM de 10 de 

agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1024917-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA MOLINA IENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CRISTINA BELO CAROLLO OAB - MT21628/O (ADVOGADO(A))

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:“(...) Apresentada impugnação, intime-se o exequente para 

responder, no prazo de 15 dias.(...)”. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036193-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

W. G. N. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA OAB - MT0010065A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036193-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: WALTER GABRIEL 

NASCIMENTO PINTO, MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ARRUDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Recebo a emenda à petição inicial de id 16208186. Recebo 

como pedido de reconsideração a petição de id 16208700. Trata-se de 

pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a pretensão do autor 

de ter “(...)deferida a antecipação de tutela, nos termos previstos pelo 

artigo 300 do Código de Processo Civil, para que o requerido se abstenha 

de interromper ou extinguir o benefício de pensão por morte, percebido 

mensalmente pelo requerente, quando este completar 18 (dezoito) anos de 

idade, fato que ocorrerá no dia 13 de novembro de 2018, até que o 

beneficiário atinja a idade de 24 (vinte e quatro) anos, ou, caso assim não 

entenda, subsidiariamente , até completar a idade de 21 (vinte e um) 

anos,(...)”. Verifico que o autor é beneficiário de pensão morte do genitor, 

servidor público militar do Estado de Mato Grosso, falecido aos 

31/07/2000. Compulsando os autos verifico que, em parte, assiste razão 

ao requerente, haja vista que inaplicável à hipótese a Lei Complementar 

231/2005, na qual fundamentado o indeferimento do pleito, pois à época do 

óbito vigia, quanto aos militares, o estatuto fixado pela Lei Complementar 

n.º 26/93. Desse modo, embora não seja o caso de se aplicar ao caso 

concreto, como pretende o requerente, as regras estabelecidas na Lei 

Complementar 04/90, a qual se restringe aos Servidores Públicos Civis do 

Estado de Mato Grosso, aparentemente incidem as regras fixadas na LEI 

COMPLEMENTAR N° 26, DE 13 DE JANEIRO DE 1993[1], vigente quando do 

falecimento do pai do autor. Quanto a pensão por morte a norma em 

referência assegurava o seguinte: Art. 53 Por morte de servidor militar, o 

cônjuge e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor 

correspondente à totalidade da respectiva remuneração ou provento, 

sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste na 

remuneração integral do servidor militar da ativa, acrescida de todas 

vantagens. Art. 54 A pensão distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia 

e temporária. § 1° A pensão vitalícia é composta de quota ou quotas 

permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de 

seus beneficiários. § 2° A pensão temporária é composta de quota ou 

quotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação 

de invalidez ou maioridade do beneficiário. Art. 55 São beneficiários da 

pensão, para efeitos desta lei complementar: I –omissis. II - temporária: a) 

os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) ano de idade, ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; (grifei). Nesse contexto, do conjunto 

probatório carreado, verifica-se que o óbito do pai do requerente ocorreu 

quando o estatuto próprio assegurava, aos filhos dos militares, a 

percepção da pensão até os 21 anos de idade, o que, a teor do disposto 

na Súmula 340 do STJ, permite identificar, em tese, a probabilidade do 

direito. O risco de aguardar-se o julgamento de mérito decorre da 

possibilidade concreta de suspensão do pagamento da pensão na data em 

que o autor completar 18 anos. Nesse quadro, considero presentes os 

requisitos para acolher o pedido de reconsideração e deferir o pedido de 

tutela provisória de urgência. Ante o exposto, e DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e 

MT PREV que, até ulterior deliberação deste juízo, se abstenham de 

suspender a pensão por morte paga ao requerente WALTER GABRIEL 

NASCIMENTO PINTO, até que complete 21 anos de idade, sob pena de 

imposição de multa. Designe-se audiência de conciliação e citem–se os 

requeridos com as advertências legais, especialmente para apresentarem 

a documentação de que disponham para o esclarecimento da causa (art. 

9º da Lei 12.153/09). Vistas ao Ministério Público para, querendo, 

manifestar-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

Legal [1] * Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do 

Estado de Mato Grosso e dá outras providências. (*Revogada pela Lei 

Complementar nº 231 – D.O.15.12.05, ressalvados os arts. 167 e 169).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020438-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RALED ABDO AMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020438-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RALED ABDO AMIN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO Trata-se de “AÇÃO CONDENATÓRIA MANDAMENTAL COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”. A parte autora diz 

que sofre cobrança e teve o nome levado a protesto pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO (Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 2017385116 – id 

14064502), em razão de débitos relativos a veículo furtado e não 

recuperado. A Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo 

ao referido Juízo, nos termos de seu art. 2°, a competência para 

“processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida vara ocorreu no dia 

12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 31/2014-CM, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. Neste sentido, 

em se tratando de demanda própria a discussão de matéria relativa à 

suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial de crédito 

descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se a 

competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os 

seguintes precedentes: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) g.n. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO PARA 

FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

– JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – ART. 

800 DO CPC/1973 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO 

IMPROCEDENTE. A ação cautelar de caução, que visa obtenção da 

certidão prevista do art. 206 do CTN, deve ser processada no Juízo 

competente para a apreciação da execução fiscal, uma vez que guardam 

relação de acessoriedade. (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).g.n. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE 

PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM 

DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE 

EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente. (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016).g.n. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO 

DE PROTESTO – PROTESTO EXTRAJUDICIAL – AUTO DE INFRAÇÃO – 

CDA – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚLBICA PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – LEI Nº 12.153 DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2009 – VEDA A TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL NO 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE 

TRAMITAÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR NO JUIZADO DA FAZENDA 

PÚBLICA–SÚMULA 10 – PROIBIÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO 

CAUTELAR NO JUIZADO ESPECIAL DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA 

DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRAMITAÇÃO DOS AUTOS 

ANTE A CONEXÃO ENTRE A AÇÃO ORDINÁRIA E A EXECUÇÃO FISCAL. 

RECURSO PROVIDO. “A conexão (art. 103 do CPC) constitui uma regra de 

modificação da competência, fazendo com que as causas conexas sejam 

reunidas para obter julgamento conjunto, com o escopo de evitar decisões 

conflitantes.” (Processo – CC 126681 RJ 2013/0031432-1 – Relator(a) – 

Ministra Nancy Andrighi – Julgamento – 13/08/2014 – Órgão Julgador – S2 

– Segunda Seção – Publicação – Dje 19/08/2014).” (TJMT – QUARTA 

CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO Nº 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 

COMARCA CAPITAL - Número do Protocolo: 117312/2014 – Data de 

Julgamento:28-07-2015). Os precedentes demonstram que o JEFAZ não 

possui competência para julgar as ações relativas a débitos fiscais 

inseridos em dívida ativa. Nesse contexto, verificada a incompetência de 

natureza absoluta, impõe-se sua declaração de ofício (art. 64,§ 1º, CPC). 

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

conhecer da presente ação e, em consequência, determino a remessa 

dos autos à Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1030899-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA JORDAO SIMOES MATHIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030899-28.2018.8.11.0041 INTERESSADO: SILVIA JORDAO SIMOES 

MATHIAS REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula: 

“(...)LIMINARMENTE sejam as requeridas compelidas a suspenderem 

imediatamente o desconto do imposto de renda retido na fonte nos 

proventos de aposentadoria da Autora, sob pena de aplicação de multa 

diária, estipulada por Vossa Excelência, nos termos do artigo 537 do 

Código de Processo Civil, haja vista a neoplasia grave da Autora(...)”. Em 

síntese diz que foi acometida de neoplasia maligna de cólon sigmoide, 

solicitou ao Municipio de Cuiabá, com o qual mantém vínculo funcional por 

aposentadoria, isenção de imposto de renda,o que lhe foi negado. Instado 

a se manifestar o Municipio de Cuiabá informou que não há demanda 

resistida, que “ (...)basta a requerente acostar aos autos exame 

atualizado, demonstrando ser portadora da respectiva doença, que o 

benefício será concedido”. Pois “(...)o benefício somente foi negado, haja 

vista que a autora deixou de apresentar exame atualizado, acostando aos 

autos administrativos somente um exame de dez anos atrás e laudo 

médico afirmando ser apenas sintomática”. g.n. O artigo 3º da Lei 

12.153/09 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nenhuma 

das partes trouxe aos autos cópia do processo administrativo relativo ao 

pedido de isenção. A Receita Federal do Brasil orienta acerca dos passos 

a serem seguidos tanto para o processamento do pedido de isenção, para 

o qual se exige que o contribuinte procure o serviço médico oficial da 

União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para que seja 

emitido laudo pericial comprovando a moléstia, quanto para a pretensão de 

restituição de tributo já descontado. A orientação consta em : 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isencao-do-

irpf-para-portadores-de-molestia-grave . No caso dos autos verifica-se 

que o laudo não foi produzido, segundo o requerido, por ausência de 

exames. Contudo a própria administração admite que a requerente 

apresentou “exame de dez anos atrás”. Sobre o tema, a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ainda que não esteja 

demonstrado quadro atualizado de evolução da doença pode ser atribuída 

a isenção. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE 

NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
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SÚMULA 7/STJ.1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, 

não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a 

indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da 

enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de 

Renda. 2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem 

está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao 

estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da 

doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda. 3. Por fim, o 

acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto 

fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora 

da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso 

Especial não provido.(STJ - REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017) 

g.n. “Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da 

contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo 

pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o 

contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, 

XIV, da Lei 7.713/88”. (RMS 32.061/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe de 20.8.2010). Desse modo tem-se que cabe à autora demonstrar a 

existência da doença não importando se utilizou exame realizado quando 

da constatação. Por outro lado, cabe a junta médica avaliar se os exames 

são suficientes a confirmar o alegado diagnóstico, sendo indevido impor 

validade a exames médicos para esse desiderato. Se há dúvida da junta 

médica de que a pericianda, em algum momento, foi acometida de moléstia 

que lhe assegura o direito à isenção, então poderá solicitar novos exames 

complementares que possam comprovar o quadro. No entanto, no caso 

dos autos a informação não permite identificar que os peritos oficiais 

tenham dúvida quanto a existência da doença, mas tão somente que 

requerem exames atualizados para comprovar o quadro atual, porque já 

se passaram 10 anos, o que, a teor da jurisprudência consolidada pelo 

STJ, é irrelevante para o reconhecimento do direito. Nesse contexto, ante 

o risco de se ter, em tese, supressão indevida de verba de natureza 

alimentar, entende-se que estão presentes os requisitos próprios ao 

deferimento da tutela, contudo, não na forma pretendida, determinando, de 

imediato, a suspensão do desconto, mas, como não há laudo pericial 

produzido, é necessária a concessão de medida judicial para coibir a 

inércia da administração no que tange a análise dos documentos médicos 

apresentados. Pela própria informação apresentada pelo Município 

dessume-se que foram apresentados exames médicos da época da 

constatação da doença e o atestado médico o que permite juízo acerca do 

preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da isenção. 

Nesse contexto, embora não seja hipótese de imediata suspensão do 

desconto, haja vista que não ultrapassada a fase de avaliação pericial, 

necessária para avaliar se, em algum momento, a requerente foi 

diagnosticada com doença que integra o rol exigido para a isenção é 

imprescindível a correção do ato administrativo. A probabilidade do direito 

evidencia-se aparente na documentação acostada, a qual demonstra, em 

tese, doença indicada no rol a que alude a Lei 7713/98 e o desconto de IR 

no subsídio da autora. O risco de agravamento do dano decorre da 

manutenção do estado atual na qual a parte autora continuará a sofrer 

supressão salarial, em tese, indevidamente. Ante o exposto, de ofício, com 

amparo no art. 3º da Lei 12.153/09, determino que o MUNICIPIO DE 

CUIABÁ, submeta a servidora aposentada SILVIA JORDÃO SIMÕES 

MATHIAS ao serviço médico oficial para que emita laudo pericial, 

amparado na documentação médica já apresentada, no prazo de 30 dias, 

para manifestar-se especificamente sobre a comprovação de diagnóstico, 

a qualquer tempo, de doença que lhe assegura isenção. Após a 

apresentação do laudo, caso não haja o prosseguimento ao pedido 

administrativo a partir do laudo produzido poderá ser avaliado o pedido de 

tutela de urgência. Incumbe à requerente submeter-se a perícia médica 

oficial ora determinada. 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, trazer aos autos o laudo pericial, 

ficha funcional, bem como a integra do processo administrativo relativo ao 

pedido de isenção. Intime-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001936-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANDES MARQUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001936-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VANDERLANDES MARQUES 

VIEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se 

o relatório (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). VANDERLANDES MARQUES VIEIRA ingressou com ação 

de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

requerendo que seja transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

sob pena de vir a óbito prematuramente. A liminar foi deferida (Num. 

14680949). Citado, o Estado não apresentou contestação. Contudo, 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia, diante da indisponibilidade do 

interesse público (art. 345, II, CPC). Passa-se ao julgamento. É cediço o 

dever do Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à 

saúde para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da 

igualdade. Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal reconhece o dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os 

seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da 

Constituição Federal, de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, 

rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE 

de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O ente público tem o dever de 

fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição Federal, como sendo direito básico de todo 

cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo dever do Estado e de 

relevância pública tais serviços, não se podendo isentar da obrigação que 

lhe cabe. Até porque negar ao paciente a utilização de medicamento, a 

necessidade de fazer uma cirurgia, transferência para UTI ou de insumos, 

é o mesmo que desconsiderá-la como pessoa humana. Ressaltando que 

como se trata de direito fundamental à saúde é dever do Estado 

desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à redução de 

doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Dessa feita, cabe ao 

Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou 

negativa do ente público em cumprir o que lhe compete (TJ/MT AI 

54143/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Extrai-se 

dos autos a necessidade da parte reclamante em ser transferida para a 

UTI, com risco de óbito, conforme consta na informação médica (Num. 

14672154), ratificado pelo parecer emitido pelo NAT, bem como foi 

registrado no SISREG como “emergência” (Num. 14672154). O direito à 

saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Neste sentido, segue 

entendimento do STJ: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO 

ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação 

médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da 

internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 

12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

17/12/2015, DJe 05/02/2016) g.n. Ante o exposto, RATIFICA-SE a liminar 

deferida, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a parte reclamada, a viabilizar a transferência da parte autora 

para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, em hospital público 

que disponha de condições técnicas para dar suporte ao seu caso, nos 

moldes da prescrição médica, mediante avaliação de risco específica, e, 

por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 
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conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, 26 

de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034846-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - MT13603/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1034846-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JAIRO NOGUEIRA DE 

ANDRADE REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE em 

desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando seja submetido ao procedimento cirúrgico de reconstrução do 

ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos medial 

e lateral, bem como seja indenizado em danos morais. A tutela de urgência 

foi deferida (Num. 11788597). Citados os requeridos, apenas o Estado 

apresentou defesa. Considerando a indisponibilidade do interesse público 

(artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os efeitos da revelia ao Município de 

Cuiabá. Decido. É cediço o dever do Estado (União, Estado e Municípios) 

garantir o direito e acesso à saúde para todos, em decorrência do 

princípio da universalidade e da igualdade. Nesse sentido, inclusive, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos 

artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. 

(Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 

26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 855178 RG, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 -PUBLIC 16-03-2015 ). O 

ente público tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção 

da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, como sendo 

direito básico de todo cidadão, de acordo com os artigos 196 e 197, sendo 

dever do Estado desenvolver e assegurar políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à proteção e à recuperação da saúde. Assim, 

visando garantir tais direitos constitucionais, foram estabelecidas quatro 

diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única 

em cada nível de governo; descentralização político administrativa; 

atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e 

participação da comunidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde está 

baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de 

saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do 

sistema, é necessário que se atente também para a estabilidade dos 

gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de 

recursos[1] . Com isso, é preciso ter cautela na apreciação dos pedidos 

desta natureza, sob pena do Judiciário imiscuir-se na esfera de 

competência do Executivo e do Legislativo, interferindo na política de 

distribuição de saúde a todos os cidadãos, priorizando o direito de uma 

pessoa em detrimento do direito de uma coletividade, por isso a 

necessidade de se comprovar a urgência/emergência do caso para que 

possa sair da fila de procedimento/cirurgia em caráter eletivo e tenha a 

prioridade perante os demais, justificando assim, o sacrifício do interesse 

público em função do interesse particular. Extrai-se do laudo médico a 

necessidade do tratamento cirúrgico (Num. 10720756), bem como a 

existência no sistema SISREG de solicitação administrativa do 

procedimento desde o dia 03/02/2016 (Num. 11227173). Ainda, de acordo 

com o parecer técnico emitido pelo NAT: “O procedimento solicitado é 

contemplado pelo Rol de Procedimentos cobertos pelo Sistema Único de 

Saúde; (...) O procedimento solicitado é de cunho eletivo, porém quanto 

maior a demora em se providenciar o procedimento cirúrgico, maiores são 

as chances de sequela e perda funcional do membro. Podemos afirmar 

que a espera pelo tratamento adequado já supera o mínimo razoável 

esperado para tais casos;” (Num. 11782215). In casu, a demora 

excessiva descrita nos autos, torna o procedimento cirúrgico pleiteado 

urgente. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - FORNECIMENTO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - 108 (CENTO E 

OITO) PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE SORRISO - FILA DE 

ESPERA DO SUS - LAPSO DE 02 ANOS A 07 MESES DE MORA - 

OBRIGATORIEDADE DO ESTADO - GARANTIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - OMISSÃO INDEVIDA – MULTA 

COERCITIVA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preservação do 

bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde, afasta 

qualquer postura tendente à omissão e demora no atendimento de 

cirurgias ortopédicas, que apesar de serem eletivas, perderam a essência 

não emergencial, tornando-se cirurgias urgentes dado o tempo de espera 

na fila de agendamento/atendimento do SUS, e as complicações clínicas 

advindas na demora no procedimento cirúrgico. 2. É assente na 

jurisprudência pátria o dever dos entes federativos de fornecer 

medicamentos e custear tratamento de saúde buscando aumento de 

sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, garantindo o direito 

fundamental à saúde. 3. É assegurado atendimento integral à saúde de 

todo cidadão, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incumbindo, ainda, ao poder público 

fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem de cirurgias, próteses e 

outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação 

ortopédica. 4. Deste sentido não diverge o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes 

federativos em matéria de saúde, afastando inclusive a ilegitimidade 

passiva do Estado, uma vez que o requerente pode pleitear o tratamento 

de saúde de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada 

sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. 

5. Alegação de indisponibilidade no fornecimento de tratamento em razão 

de reserva do possível, falta de previsão orçamentária e gastos 

consideráveis de recursos públicos não são motivos para negar o 

tratamento médico pleiteado, visto que a proteção e a inviolabilidade ao 

direito à vida prevalecem sobre interesse financeiro e secundário do 

Estado, conforme preconiza a inteligência do art. 196 da Constituição 

Federal. (...) (TJ/MT Ap 136531/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015)”. Assim, pelos documentos que instruem a inicial e pelo 

parecer técnico do NAT, vislumbra-se de forma inequívoca a necessidade 

e urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Sobre o 

tema, segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - PRELIMINAR REJEITADA - CIRURGIA ELETIVA - 

IRRELEVÂNCIA - PACIENTE QUE AGUARDA HÁ MESES PARA A 

REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO.1. Por força do 

que prescreve a Constituição da República, o SUS - Sistema Único de 

Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento 

dos serviços públicos de saúde prestados à população, pelo que deve ser 

afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. A preservação do bem 

maior do ser humano, qual seja, o direito à vida e à saúde, afasta qualquer 

postura tendente à omissão e demora no atendimento de CIRURGIA 

ortopédica, que apesar de ser eletiva, perdeu a essência não emergencial, 

tornando-se cirurgia urgente dado o tempo de espera na fila de 

agendamento/atendimento do SUS e as complicações clínicas advindas na 

demora no procedimento cirúrgico.3. A artrose pós-traumática, embora 

eletiva, causa dores intensas no paciente e severa limitação da 

movimentação, não se mostrando razoável a espera por mais de um ano 

para a realização da cirurgia. (TJMT Ap 22149/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/09/2016, Publicado no DJE 18/10/2016)” Importante ainda mencionar, o 

que dispõe o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, regulamentado 

pela Lei de Licitações Públicas, mencionando sobre a forma de aquisição 

de bens e serviços pela Administração para garantir a aplicação do 

princípio constitucional da isonomia e a proposta mais vantajosa para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 295 de 424



ente público contratante - vedando a adoção do critério marca nas 

compras efetuadas. Ressalta-se por fim, que é lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como o bloqueio de verbas contra a Fazenda Pública e 

direcionar multa cominatória ao gestor público[2], com o objetivo de 

assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, e porque o erário 

público não deve ser penalizado ou responsabilizado pela omissão de 

seus servidores, aplicando no caso de descumprimento o artigo 536 e 567 

do CPC. No que pertine ao pedido de indenização por danos morais, não 

faz jus a parte requerente, pois não comprovou o dano ou agravamento 

em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico. Neste 

sentido é a jurisprudência do TJ/MT: “APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE 

FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

— VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. A 

caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que 

deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Recurso 

provido. (...) No caso, apesar de estar demonstrada a necessidade de 

assistência à saúde, de per si, não é passível de indenização, mormente 

porque não se constata o agravamento do quadro clínico da apelada que 

possibilite dizer em superação dos simples transtornos, incômodos, 

contrariedade, insatisfação, aborrecimento etc., decorrentes da vida em 

sociedade, de modo a violar qualquer dos atributos da personalidade. 

(TJMT Ap 80363/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 03/08/2017)” A propósito: “(...) A jurisprudência do STJ 

firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por 

condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, 

comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre 

ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). (...) (STJ, Segunda Turma, AgRg no 

REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).” Frente ao 

exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os 

requeridos, solidariamente, a viabilizarem o procedimento cirúrgico de 

reconstrução do ligamento cruzado no joelho direito e reparo dos 

meniscos medial e lateral na parte autora JAIRO NOGUEIRA DE ANDRADE, 

conforme laudo médico, em hospital de referência da rede pública, 

preferencialmente, sendo responsável o gestor público por 

descumprimento de ordem judicial e respeitando o teto deste Juizado 

Especial. Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal [1] (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) [2] 

PRECEDENTES: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À 

SAÚDE – CIRURGIA – HONORÁRIOS – CAUSALIDADE E EQUIDADE – 

APELOS DESPROVIDOS. (...) A multa cominatória deve ser direcionada ao 

gestor público para o caso de descumprimento da decisão judicial, porque 

o erário público não deve ser penalizado ou responsabilizado pela 

omissão de seus servidores. (TJMT Apelação / Remessa Necessária 

78069/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 

15/08/2016) CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REEXAME NECESSÁRIO – 

SAÚDE – CIRURGIA COM RESERVA DE UTI - URGÊNCIA DEMONSTRADA – 

TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO - RATIFICAÇÃO POSTERIOR – 

SENTENÇA CONFIRMADA. (...) Estando evidenciado que a atuação pública 

se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir 

na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir 

resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais 

indisponíveis. (TJMT ReeNec 57297/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2015, 

Publicado no DJE 10/07/2015)

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502549-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR PEREIRA FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502549-52.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: GUIOMAR PEREIRA FRANCO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500083-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500083-85.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: RONALDO MARTIN FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500822-92.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO(A))

PAOLA FREITAS PENNA OAB - MT15584 (ADVOGADO(A))

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500822-92.2013.8.11.0001 EXEQUENTE: FRANCISCO XAVIER VIEIRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502237-42.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE VESPASIANO PECHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0502237-42.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: JOSE VESPASIANO PECHE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504383-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504383-56.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0504380-04.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0504380-04.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: SILVIO JOSE COLUMBANO 

MONEZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os 

autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente 

cumprida com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme 

documentos que aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, 

JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 

924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500135-81.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0500135-81.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: ANDRE LUIS RUFINO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Compulsando os autos, 

verifica-se que a obrigação imposta à requerida foi devidamente cumprida 

com o sequestro de valores, via BacenJud, conforme documentos que 

aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos artigos 924, II, do 

Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505366-89.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

0505366-89.2014.8.11.0001 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação imposta à requerida 

foi devidamente cumprida com o sequestro de valores, via BacenJud, 

conforme documentos que aportaram aos autos. Posto isto, satisfeita a 

obrigação, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fundamento nos 

artigos 924, II, do Código de Processo Civil. Segue o alvará. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-28.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000837-28.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VINICIUS MANOEL EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da 

Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de ação de 

execução proposta VINÍCIUS MANOEL em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando o recebimento de honorários advocatícios fixados 

nos autos da ação penal nº 425-59.2016.811.0042, Código 425303, em 

trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no valor 05 (cinco) 

URHs (unidade referencial de honorários), que perfazem o montante R$ 

4.482,55 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos). Citado, o Estado quedou-se inerte (Num. 16139155). 

Decido. À vista da legislação pertinente, HOMOLOGO o valor de R$ 

4.482,55 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor 

dativo fixados no processo nº 425-59.2016.811.0042, Código 425303, em 

trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 
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nº 12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente a certidão original na 

secretaria, que deverá retê-la para fins de cancelamento. Oficie-se à 7ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT acerca da presente execução e 

pagamento. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000886-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1000886-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. Trata-se de Ação de Execução por quantia certa proposta por 

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de honorários 

advocatícios como defensor dativo, arbitrados nos autos do processo nº 

1671-46.2017.811.0110, Código 40430, em trâmite na Vara Única da 

Comarca de Campinápolis/MT, no valor de 08 (oito) URHs (unidade 

referencial de honorários), que perfazem o montante R$ 7.172,08 (Sete 

mil, cento setenta dois reais e oito centavos). Citado, o Estado quedou-se 

inerte (Num. 16138885). Decido. À vista da legislação pertinente, 

HOMOLOGO o valor de R$ 7.172,08 (Sete mil, cento setenta dois reais e 

oito centavos), referente aos honorários de defensor dativo fixados no 

processo nº 1671-46.2017.811.0110, Código 40430, em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Campinápolis/MT, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada 

em julgado, expeça-se o necessário. INTIME-SE a parte exequente para 

que apresente a certidão original na secretaria, que deverá retê-la para 

fins de cancelamento. Oficie-se à Vara Única da Comarca de 

Campinápolis/MT acerca da presente execução e pagamento. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501411-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO PEREIRA (EXEQUENTE)

DIOGO KAIKE COELHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0501411-16.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: CAMILA COELHO PEREIRA, 

DIOGO KAIKE COELHO PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 

38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de cumprimento de sentença objetivando 

o recebimento do valor atualizado de R$ 12.842,94 (Doze mil, oitocentos e 

quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no Num. 10986093. Citado, o Estado 

quedou-se inerte (Num. 13875272). Decido. À vista da legislação 

pertinente homologo os cálculos no valor de R$ 12.842,94 (Doze mil, 

oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505220-14.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMYR DA CRUZ BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

0505220-14.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: WALDEMYR DA CRUZ 

BOTELHO EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor 

atualizado de R$ 56.396,33 (Cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e 

seis reais e trinta e três centavos), conforme demonstrativo de cálculo 

coligido no Num. 12124708. Citado, o Município concordou com o cálculo, 

apenas pugnou pela dedução dos descontos referentes ao imposto de 

renda e descontos previdenciários. Decido. Rejeito o pedido de incidência 

do imposto de renda e descontos previdenciários, pois o pagamento de 

licenças prêmio não gozadas possui caráter indenizatório, nos termos da 

Súmula 136 do STJ. À vista da legislação pertinente homologo os cálculos 

no valor de R$ 56.396,33 (Cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis 

reais e trinta e três centavos), e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Transitada em julgado, expeça-se o correspondente ofício requisitório. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001940-07.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

JOANA LIMA CORREA OAB - MT17710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1001940-07.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: MARIA JOANA ALVES LIMA 
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EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de cumprimento de sentença 

objetivando o recebimento do valor atualizado de R$ 9.698,80 (Nove mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), conforme 

demonstrativo de cálculo coligido no Num. 12107101. Citado, o Estado 

concordou com os cálculos (Num. 13574671). Decido. À vista da 

legislação pertinente homologo os cálculos no valor de R$ 9.698,80 (Nove 

mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, expeça-se o 

correspondente ofício requisitório. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003346-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO MUNIZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1003346-63.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DO CARMO MUNIZ 

RONDON REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA RECONHECIMENTO DA LICENÇA PRÊMIO proposta por MARIA 

DO CARMO MUNIZ RONDON em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

almejando a conversão em espécie do direito de licença prêmio referentes 

aos quinquênios de 1994/1997, 1999/2004 e 2004/2009. Citada, a parte 

requerida não compareceu na audiência inicial, mas apresentou defesa. 

Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, 

diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no 

artigo 345, inciso II, do CPC. Decido. É cediço que a licença prêmio não 

gozada durante o serviço público gera o direito a conversão em pecúnia 

no momento da aposentadoria. Ocorre que ao compulsar os autos, restou 

ausente a prova de que a parte reclamante tenha direito a licença prêmio, 

o que poderia ter sido comprovado pelo histórico/relatório da vida 

funcional, pelo extrato de licença ou podendo ser por simples decisão de 

reconhecimento do Estado com data posterior a sua aposentadoria entre 

outros meios. Ademais, não comprova a data da sua aposentadoria, o que 

poderia se dar pela juntada da publicação no Diário Oficial, se limitando a 

juntar apenas a ficha financeira e o andamento do processo administrativo 

nº 209593/2015. Assim, incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos 

do direito a parte reclamante, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, 

portanto alegando a existência de licença prêmio não gozadas, cumpre 

que as demonstre através da apresentação mínima de documentos 

necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Logo, a 

míngua de prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, 

não há necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da 

prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências 

necessárias para a formação do seu convencimento, não havendo 

compatibilidade com a atual processualística a restrição desse seu poder 

de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Não tendo a requerente juntado 

nestes autos prova inquestionável acerca dos direitos invocados, por 

certo a improcedência do pedido é medida que se impõe, não se aplicando 

a inversão do ônus da prova, eis que nem houve alegação na peça inicial 

de negativa dada pela Administração para conceder os documentos 

comprobatórios do direito invocado. Por fim, não é admitida a aplicação da 

inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no 

CPC revogado quanto no CPC/2015. Além disso, milita em favor da 

Fazenda Pública presunção (ainda que relativa) de legalidade e 

legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Frente 

ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, por corolário, DECLARO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002966-40.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1002966-40.2017.8.11.0001 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA proposta por MARCOS ANTÔNIO DE CAMPOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a conversão em espécie do 

direito de licença prêmio relativo aos quinquênios de 2002/2007 e de 

2007/2012, bem como férias vencidas dos respectivos anos de 2004, 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, em razão de sua exclusão da corporação 

da PM/MT no ano de 2014. Citado, o requerido não compareceu na 

audiência inicial e nem apresentou defesa. Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia, diante da indisponibilidade do interesse público, 
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consoante o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Decido. O 

deslinde da presente causa não depende da realização de audiência 

instrutória. É cediço que é dever da administração converter em pecúnia 

as férias e licença prêmio não quitadas no momento em que a parte 

requerente se aposenta ou se torna inativo por outro motivo. A propósito: 

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – 

LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO 

– TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE 

– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...) – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a 

conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da 

aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento 

rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - 

APL: 00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: 

Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 29/04/2015). "É cabível a conversão em 

pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente 

de requerimento administrativo, sob pena de configuração do 

enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/02/2014, DJe 18/02/2014).” (AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro 

ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 

SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015). (...) (TJMT Ap 

32388/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 

Compulsando os autos, verifica-se a ausência de prova de que a parte 

requerente tenha direito a licença prêmio e férias, o que poderia ter sido 

comprovado pelo histórico/relatório da vida funcional, pelo extrato de 

licença/férias ou podendo ser por simples decisão de reconhecimento do 

Estado com data posterior a exoneração/exclusão da corporação 

(17/09/2014), entre outros meios. Ademais, não comprova a data da 

exclusão da corporação, o que poderia se dar pela juntada da publicação 

no Diário Oficial, bem como o extrato de férias de Num. 10479736 foi 

elaborado em 19/09/2013, não comprovando ter a parte requerente não 

usufruído antes de sua exclusão. Assim, incumbe o ônus de prova dos 

fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 

373, I, do CPC, portanto alegando a existência de licença prêmio e férias 

não gozadas, cumpre que as demonstre através da apresentação mínima 

de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que 

não o fez. Logo, a míngua de prova capaz de comprovar o alegado pela 

parte requerente, não há necessidade de diligência a ser ordenada por 

este Juízo, conforme Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 

2010. Quarta Turma, vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o 

principal destinatário da prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar 

as diligências necessárias para a formação do seu convencimento, não 

havendo compatibilidade com a atual processualística a restrição desse 

seu poder de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência 

probatória da parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, 

diante da dúvida surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe 

aclarar os pontos obscuros de modo a formar adequadamente a sua 

convicção. Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 

24/6/2010; REsp 382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 

29/4/2002. REsp 906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

7/10/2010”. Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Não tendo o requerente juntado 

nestes autos prova inquestionável acerca dos direitos invocados, por 

certo a improcedência do pedido é medida que se impõe, não se aplicando 

a inversão do ônus da prova, eis que nem houve alegação na peça inicial 

de negativa dada pela Administração para conceder os documentos 

comprobatórios do direito invocado. Por fim, não é admitida a aplicação da 

inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no 

CPC revogado quanto no CPC/2015. Além disso, milita em favor da 

Fazenda Pública presunção (ainda que relativa) de legalidade e 

legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Frente 

ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, por corolário, DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Rondonópolis

Decisão

NÚMERO ÚNICO/CIA: 0729297-92.2018.8.11.0003

VISTO.

 Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por Antônio Agripino da Silva, matrícula nº 1343, Auxiliar 

Judiciário, lotado no JUVAM – Juizado Volante Ambiental da Comarca de 

Rondonópolis, em relação ao quinquênio de 04.10.2013 a 04.10.2018.

 Depreende-se dos autos que no período incidente ao benefício requerido 

foi respeitado o disposto no artigo 110 da Lei complementar 04/90, não 

houve falta injustificada, bem como não há incidência de processo 

administrativo ou sindicância à requerente, que atualmente está em pleno 

exercício de suas funções.

 É o suficiente a relatar.

 Decido.

 O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, in verbis:

 “Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...)

 § 1° (...)

 § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo 

em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para 

gozo da licença.

 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 de:

 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.”

 No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, que 

preencheu o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 
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hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

 Pelo exposto, DEFIRO o pleito, concedo 03 (três) meses de licença-prêmio 

por assiduidade ao servidor Antônio Agripino da Silva, matrícula nº 1343, 

Auxiliar Judiciário, lotado no JUVAM – Juizado Volante Ambiental da 

Comarca de Rondonópolis, em relação ao quinquênio de 04.10.2013 a 

04.10.2018, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

 Expeça-se o necessário, em seguida, arquivem-se.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

 Francisco Rogério Barros

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010073-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010073-95/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Ré: Marcileide Lemos de Oliveira. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de MARCILEIDE LEMOS DE OLIVEIRA, 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 que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as 

custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de outubro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720217 Nr: 1264-12.2013.811.0003

 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: KELLY GOMES DE OLIVEIRA, EDMUNDO GOMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL AEGON PREVIDENCIA E 

SEGUROS S/A

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

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:14808-B

 Intimação do advogado da requerida para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a proposta de honorários do Perito, de fls. 184/188, nos 

termos do despacho de fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766299 Nr: 537-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALVES PERPETUO, NEUCIMAR 

OKADA DA COSTA PERPETUO OU NEUCIMAR OKADA DA COSTA 

FONSECA, JOSÉ DO SOCORRO PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto à Exceção de Pré-executividade de fls. 99/103.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713358 Nr: 8473-66.2012.811.0003

 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: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO BATISTA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AUTOS N.º 8473-66.2012.811.0003 – Código 713358

ESPÉCIE: 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 T 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LODI RECAPAGEM DE PNEUS AGRÍCOLAS LTDA

PARTE RÉ: AFONSO BATISTA DE LIMA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Afonso Batista de Lima, Cpf: 69318514620, 

Rg: 1.316.531 SSP DF Filiação: Miguel Rodrigues de Lima e Sebastiana 

Batista de Lima, data de nascimento: 23/05/1967, brasileiro(a), natural de 

Joao pinheiro-MG, casado(a), pedreiro.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/07/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 35.381,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A Requerente tornou-se credora do Requerido da 

quantia de R$ 27.684,84 (Vinte e sete mil seiscentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos),valor este representado pelo emissão 

dos seguintes cheque - firmados pela Requerida: - cheque nº 000237, 

sacado contra o Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 4.788,96; cheque nº 

000238, sacado contra o Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 4.788,96; 

cheque nº 010031, sacado contra o Banco Real S/A, no valor de R$ 

4.788,96; cheque nº 010032, sacado contra o Banco Real S/A, no valor de 

R$ 4.788,96; cheque nº 000242, sacado contra o Banco Bradesco S/A, no 

valor de R$ 4.180,00; cheque nº 000245, sacado contra o Banco 

Bradesco S/A, no valor de R$ 4.350,00. Os documentos em questão 

constituem-se início de prova, sem eficácia de título executivo, uma vez 

que estão prescritos para processo executório, evidenciando a obrigação 

da Requerida de pagar soma em dinheiro, pela emissão dos mesmos. Em 

vão resaram os esforçoes da Requerente para ver-se pago de seu 

crédito, não lhe restando alternativa outra que não fosse a de compelir a 

Requerida a quitar o seu débito judicialmente.

DESPACHO: Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (fl.63), hei 

por bem em deferir o pedido, expedindo-se o necessário. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à autora, para que no prazo 

de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se de 

imediato. Rondonópolis, 26 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

.

 Rondonópolis - MT, 10 de agosto de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002870-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO OAB - MS14837 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1002870-19.2017 Ação: Indenização por Danos Material e Moral Autor: 

Alecio de Moraes Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... Alecio 

de Moraes Oliveira, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com a presente ação em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com qualificação nos autos. 

Assim, com fulcro inciso V, do artigo 139 do Código de Processo Civil, 

designo o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15:30 horas, para audiência de 

conciliação. Convoquem-se as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

29/outubro/2017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009655-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BARBOSA BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO(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 Autora: 

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” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de 

energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/738996-8; que, a ré 

imputa-lhe no importe de R$1.941,33 (um mil, novecentos e quarenta e um 

reais e trinta e três centavos), valor este que corresponde à fatura 

referente ao mês de julho/2018, com vencimento para o dia 15.10.2018, 

conforme documento de (fl.33 – correspondência ID 15971196); que, a 

referida fatura corresponde a recuperação de consumo, em conformidade 

com os documentos de (fls.31/32 – correspondência ID 15971194). 

Ademais, não comprovara nos autos que se encontra adimplente com as 

demais faturas regulares, eis que ausente nos autos a juntada do 

comprovante de quitação de débitos emitido pela empresa ré. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

elétrica, em razão do importe ora discutido, sob pena de aplicação de 

multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do item ‘b’ 

de (fl.10 – correspondência ID 15970677, fl.08). D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda inicial de (fls.38/49 – correspondência ID 

16038864 a ID 16038867). Considerando os documentos de (fls.16/18 – 

correspondência ID 15970683), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 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. Conforme se depreende da ação proposta pela autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

pode dizer em relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, 

vislumbra-se que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela 

antecipada, senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos 

medidores de energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite 

uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo 

seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento 

de energia. Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não 

podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir 

os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não 

retratam o consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do 

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA – CEMIG – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL 

– INADIMPLENCIA DE FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE 

FATURAMENTO – DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA 

AFERIÇÃO DO VALOR – RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO 

EM RAZÃO DESTE DÉBITO – DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – 

INDEFERIMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A 

concessionária do serviço público não pode se valer do corte de energia 

para compelir o consumidor ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de 

faturamento, sob pena de violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve 

ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no 

fornecimento do serviço de cunho essencial, quando em discussão os 

critérios adotados para aferição do valor correspondente ao 

refaturamento e para determinar o restabelecimento dos serviços 

interrompidos por estes débitos. (...).” (grifei) (TJ/MG, nº única: 

0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio Vilela, Dt julg. 01/06/10) 

Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de elétrica, em virtude de 

faturas eventuais, emitidas em razão de consumo entendido pela 

requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não deve 

prevalecer. O corte, somente seria possível nos casos de 

inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

Unidade Consumidora sob nº6/738996-8, no que tange ao débito 

questionado, no importe de R$1.941,33 (m mil, novecentos e quarenta e 

um reais e trinta e três centavos), com vencimento para o dia 15/10/2018, 

em conformidade com o documento de (fl.33 – correspondência ID 

15971196), sob pena de aplicação de astreintes no valor de R$200,00 

(duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se a importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à 

comprovação nos autos quitação das faturas compreendidas no período 

de outubro/2017 a outubro/2018, no prazo de (15) quinze dias. Em 

consonância com o disposto no Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2019, às 

08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006287-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUZIENE DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERNARDO DA LUZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006287-43/2018 Ação: Reintegração de Posse Autora: Euziene da 

Silva Vieira. Réu: Antônio Bernardo da Luz. Vistos etc. EUZIENE DA SILVA 

VIEIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Reintegração de Posse” 

em desfavor de ANTÔNIO BERNARDO DA LUZ, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fl.55 – correspondência ID 

14619277), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). Entendo conveniente a justificação prévia do alegado, assim, 

designo o dia 08 de novembro de 2018, às 14:00 horas, para audiência, 

devendo o autor arrolar tempestivamente as testemunhas (arts.357, §3º; 

455, §1º; 562 e 568, CPC). Nos termos do artigo 562, 567 e 568, ambos do 

Código de Processo Civil, intime-se o réu para comparecer à audiência de 

justificação. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004735-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004735-77.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Banco 

Bradesco S/A Réu: Alécio de Moraes Oliveira & Cia Ltda e Outra Vistos, 

etc... BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de ALÉCIO DE MORAES OLIVEIRA & 

CIA LTDA e LINDALVA DE MNORAIS OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos e após devidamente processado, requereu a desistência da ação 

id-15911272, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: O pedido formulado pela autora é pertinente, por isso, por isso, deve 

ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. É certo que 

se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no 

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por BANCO BRADESCO S/A, desfavor de 

ALÉCIO DE MORAIS OLIVEIRTA & CIA LTDA-ME e LINDALVA DE MORAIS 

OLIVEIRA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 29/outubro/2.018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001571-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO FERREIRA COCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

IMPULSIONO o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA SANTOS SATHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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: 1004600-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA SANTOS SATHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004027-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CELESTINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1004027-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CELESTINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1001249-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008382-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (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: 1008382-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (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: 1001798-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 1001798-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 1001849-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THOARPA GARCIA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1001849-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THOARPA GARCIA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003026-70.2018.8.11.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 304 de 424



Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para INTIMAR o procurador da parte autora para DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, nos moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005570-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005570-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007012-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE CARNE BOI VERDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATRICIA DE ALMEIDA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007012-32/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Chapadão 

do Sul – MS Autor: Banco Bradesco S/A. Ré: Casa de Carne Boi Verde 

Ltda ME e Outra. Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta Precatória” em 

desfavor de CASA DE CARNE BOI VERDE LTDA ME, pessoa jurídica de 

direito privado e, PATRÍCIA DE ALMEIDA MARTINS, com qualificação nos 

autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta Precatória e seu 

aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução sem 

cumprimento: a) recolhendo as custas e taxas judiciárias, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ; b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória 

cumpre os termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM. Oficie-se o juízo 

deprecante. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 03 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003536-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CARVALHO DA LUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA SALCEDO MONTEIRO DOS SANTOS OAB - SP141157 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003536-20.2017.8.11.0003; Valor 

causa: R$ 36.693,19; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[Adequação da Ação / Procedimento]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: VALMIR CARVALHO DA LUZ Parte Ré: 

EMBARGADO: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA Vistos etc. Trata-se 

de embargos à execução manejados por VALMIR CARVALHO DA LUZ em 

desfavor de LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Por meio da decisão de ID 9164878, foi 

determinado que o embargante emendasse a inicial, no sentido de trazer 

aos autos a guia de recolhimento das custas e taxas judiciais e o 

respectivo comprovante de pagamento, o que foi devidamente cumprido 

no ID 9501876. Pois bem. Certifique-se quanto à tempestividade dos 

embargos. Se tempestivos, RECEBO OS EMBARGOS à execução para 

discussão, sem conferir-lhes efeito suspensivo, eis que não é o caso de 

se aplicar o disposto no artigo 919, § 1º, do CPC/15, haja vista que a 

execução não está, nesta data, garantida por penhora. Intime-se a parte 

exequente/embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos (artigo 920, inciso I, do CPC/15). Após, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 30 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO IZIDORO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001015-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONDES ALVES BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida ID 7306768, requerendo o que de direito, no 
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prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAYNNARA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO OAB - SP130053 

(ADVOGADO(A))

RICARDO AZEVEDO SETTE OAB - SP138486 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (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.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004181-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY JUNIOR SANTOS PEREIRA (RÉU)

 

Intimação do patrono da parte autora, para se manifestar sobre a 

correspondência juntada ID 9525844, a qual foi recebida por terceira 

pessoa que não a parte requerida, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002303-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CAMARGO SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre a 

Correspondência devolvida ID 9523944, no prazo de 05 dias, requerendo 

o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002589-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005098-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO(A))

SILVIA LETICIA DE ALMEIDA OAB - SP0236637A (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001009-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE GONCALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GONCALVES DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001866-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

ZILDA MOREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO HENRICK MATIUSSU PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005299-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002940-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SOUSA DUTRA RIVELO (AUTOR(A))

REGINALDO RIVELO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JAMAL BATISTA OAB - SP138060 (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003887-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009611-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA OLYMPIA DE PAULA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002720-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSALINA SILVA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004141-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH CAETANO VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 12826761, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010243-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 13121577, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010422-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação á 

contestação ID 13551171, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 784746 Nr: 8068-25.2015.811.0003

 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: SELMA RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Ante o exposto, pelas razões acima expostas, com fulcro nos artigos 55 

e 57, ambos do Código de Processo Civil, declino de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, e 

determino que estes autos sejam remetidos ao Juízo da Quarta Vara desta 

Comarca, para serem apensados aos autos da ação distribuída sob o 

Cód.: 729813, posto que esta foi protocolada e despachada 

primeiro.Intime-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 

2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 808612 Nr: 17529-21.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RICARDO ARVANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 É o relatório. Decido.- Da preliminar de prescrição:Quanto a preliminar de 

prescrição aventada pela parte ré, constato a sua não incidência.Isso 

porque, houve a ocorrência do marco interruptivo da prescrição com a 

citação válida dos autos 0011981-40.2014.8.11.0006 no Juizado Especial 

que versa sobre a mesma negativação, no qual teve acórdão que trânsito 

em julgado no dia 03/09/2015 que julgou extinto o feito por se tratar de 

feito complexo no qual o Juizado não tem competência para processar e 

julgar a causa diante da necessidade de realização de perícia 

complexa.Importante ressaltar, nos termos do artigo 202 do Código Civil em 

seu parágrafo único determina a prescrição interrompida recomeça a 

correr da data do fato do ato que a interrompeu, ou do último ato do 

processo para a interromper, sendo que nos autos distribuido no Juizado 

Especial houve a interrupção e o seu reinicio de contagem a partir do 

trânsito em julgado.Analisando a data do trânsito em julgado da ação do 

Juizado Especial e a propositura desta ação, observo que não ocorreu o 

lapso temporal de 03 anos, não estando, portanto, adimplido, razões pelas 

quais afasto a presente preliminar.- Da perícia grafotécnica:As partes 

devidamente intimadas manifestaram pela realização da perícia 

grafotécnica (fls. 80 e 81/81v) e analisando o presente caso entendo ser 

necessário a sua realização, razão pela qual defiro o pedido formulado 

pelas partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 703674 Nr: 11651-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Cód. 703674

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 78/79, formulado às fls. 80/82.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

preqüestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se o autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 446982 Nr: 2164-63.2011.811.0003

 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: LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ME, LUCILENE MOREIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOCK & BOCK CIA LTDA ME, ELVIS ALAN 

BOCK, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Cód. 446982

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 190/192, formulado às fls. 193/197.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte contrária se manifestou às fls. 199/200.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

preqüestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 
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cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 739412 Nr: 1593-87.2014.811.0003

 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: ZILENE MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 Cód. 739412

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 66/69, formulado às fls. 71/74.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte contrária se manifestou às fls. 76/80.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

preqüestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 756479 Nr: 11152-68.2014.811.0003

 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: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:17297/O, PATRICIA MACHADO MARDINE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 17297, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Cód. 756479

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 386/390, formulado às fls. 391/393.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte contrária se manifestou às fls. 395/404.

É o relatório. Decido.

Quanto a alegação de intempestividade, observo que não prosperar, tendo 

em vista que fora certificado pela Secretaria devidamente a sua 

tempestividade à fl. 405, razão que indefiro o pleito neste ponto.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 747501 Nr: 6464-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PORTO NETO, EDVALDO PORTO, 

EDSON TASCA PORTO, NEUSA BARBOSA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos.

Às fls. 132/137, 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 à fl. 132/137.

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.

Custas e honorários advocatícios conforme pactuado.

Oficie-se procedendo a baixa em eventuais penhoras e retirada de 

restrição ao crédito.

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 720194 Nr: 1241-66.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIO TOMAZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZACAO DE SERVICOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, SANI CRISTINA GUIMARAES - OAB:OAB/SP154348

 Cód. 720194

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 93/96, formulado às fls. 391/393.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte contrária se manifestou às fls. 105/106.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 719269 Nr: 302-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. F. MULLER SARI ME, GLAUCIA FELTRIN MULLER 

SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURO OURO EMPRESARIAL, HL 

REGULADORA DE SINISTROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER - 

OAB:4778/MT, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138, MILENA 

PIRAGINE - OAB:17210-A, RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS - 

OAB:20.730 GO

 Cód. 719269

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 307/307v, formulado às fls. 309/310.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 732445 Nr: 12656-46.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Cód. 732445

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 102/102v, formulado às fls. 104/105.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte embargada manifestou-se às fls. 113/118.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 704395 Nr: 12372-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Cód. 704395

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 77/78, formulado às fls. 79/80.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 24 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 433623 Nr: 2289-65.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:23457

 Cód. 433623

S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

em face da decisão de fls. 175/177, formulado às fls. 178/180.

 Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC.

A parte embargada manifestou-se às fls. 184/185.

É o relatório. Decido.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material).

 Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio hábil a se 

cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

 Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos, porém os rejeito, mantendo, in totum, a decisão 

embargada.

 Intime-se a autora para manifestar o que entender de direito em 05 dias.

Intimem-se e se cumpra.

Rondonópolis/MT, 25 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 785772 Nr: 8484-90.2015.811.0003

 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: DANILO EDER AMARO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Código n. 785772 – autos n. 8484-90.2015.811.0003.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Danilo Eder Amaro Pereira ajuizou ação de indenização por danos morais 

e materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, pelas razões 

expostas às fls. 04/21.

Sustenta o autor, em síntese, que é Agente Penitenciário e, nada de 

01/04/2015, fora designado para acompanhar um menor reintegrado eu 

cumpriu sentença no Centro Regional Socioeducativo de Rondonópolis até 

a Capital Brasília/DF, partindo da capital Cuiabá/MT, e que na mesma data 

deveria retornar, através de transporte aéreo da requerida.

 Afirma que, ocorreu o desembarque com a requerida corretamente, após 

às 17h00, se dirigiu o ao guichê da requerida para realizar o check in.

 Conversou com o funcionário da requerida e lhe informou que seu 

embarque era especial, pois portava armamento e precisaria de 

autorização sobre o fato de estar armado e precisar de autorização. O 

funcionário, solicitou ao autor, que retornasse a fila e que, quando de sua 

vez, àquele que o atendesse, tomaria as medidas previstas em lei, para 

embarque armado.

Sustenta que, se dirigiu ao final da fila acatando a solicitação da parte 

requerida, e após esperar por um longo período o mesmo funcionário 

relatou que no autor necessitaria se deslocar a outro pavilhão do 

aeroporto onde se encontra o Departamento da Polícia Federal para 

preencher a autorização para transportar as armas/munições.

 Dirigiu-se até onde faria a autorização para transporte de armas, nesse 

interim o avião ao qual deveria embarca, decolou rumo a Cuiabá, conforme 

informado quando retornou ao guichê.

Após, ocorrido informaram que seria acomodado em um voo no dia 

seguinte, 02/04/2018, às 07h13min. Todavia, não forneceram qualquer tipo 

de apoio, acomodação ou alimentação, tendo inclusive, o autor que 

suportar as despesas por ter que passar quase 15 horas a mais que o 

previsto na Capital Brasília.

Ao final, postula seja julgada procedente a ação, condenando a requerida 

ao pagamento dos danos morais suportados pelo Autor no importe de 50 

(cinquenta) vezes o valor do salário mínimo ou outro valor que entender 

arbitrar.
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O autor juntou documentos às fls. 22/51.

Citada a parte requerida apresentou contestação, sustentando, em 

síntese, seja julgada improcedente a ação, pois não a ilicitude cometida 

pela requerida, com a condenação do autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios (fls. 58/68).

Foi apresentada réplica à contestação (fls. 82/95).

É o relatório. Decido.

Danilo Eder Amaro Pereira ajuizou ação de indenização por danos morais 

e materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, sustentando, a 

procedência de indenização por danos morais, pelas razões fáticas 

exposta na exordial.

Não há preliminares a serem analisadas, razão que passo a análise do 

mérito da demanda.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta.

 Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora.

 Pois bem.

 Compulsando os autos, constato que o autor acabou perdendo o voo, em 

razão da negligência parte requerida quanto à necessidade de se 

deslocar até ao Departamento da Polícia Federal para realização de 

cadastro para embarcar com arma de fogo no avião que pretendia, 

devendo ter informado ao mesmo quanto a necessidade de deslocamento 

ao referido departamento para regularização.

Não há que se falar em atraso, pois conforme demonstrado às fls. 36/38 o 

autor encontrava-se no local antes da realização do check in, e conforme 

a afirmação dele, logo após realizar a refeição se dirigiu a fila 

comparecendo com antecedência.

Importante frisar, que o autor ficou cerca de 15 (quinze) horas esperando 

para embarcar em outro voo, diante dos fatos ocorridos, o que se 

evidencia dos bilhete de embarque do dia 01/04/2015 às fls. 39/40 e do 

bilhete do embarque do dia posterior do dia 02/04/2015 às fls. 44/45.

Infere-se dos autos que em razão da demora em prestar a devida 

informação ocasionou os problemas referentes a perda no embarque da 

autora, devendo ser indenizado pelo ocorrido, não se tratando de culpa 

exclusiva do autor.

Deste modo, tem-se que a requerida não logrou êxito em apresentar fatos 

que pudessem excluir os direitos invocados pela autora, mesmo porque se 

constata que o atraso do voo ultrapassou em muito à razoabilidade.

A responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode 

lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do art. 927 do 

Código Civil, o qual diz que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

 Diante desse quadro, não se pode negar que a conduta da requerida foi 

reprovável, caracterizando verdadeira deficiência na prestação do 

serviço de transporte aéreo contratado.

 Destarte, restando comprovado o defeito na prestação do serviço e o 

nexo de causalidade entre este e a conduta da demandada, além de estar 

ausente qualquer excludente, a reparação pelos danos é medida que se 

impõe, uma vez que o dano moral no caso é presumido.

Vale anotar que em razão da perda do voo, não consta dos autos que a 

requerida tenha oferecido para a parte autora qualquer assistência pelo 

tempo em que permaneceram aguardando o embarque.

 A esse respeito, vale anotar as disposições contidas no Código Brasileiro 

de Aeronáutica (Lei nº. 7.565/86):

 “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem.

 Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto 

de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o 

motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem 

ou pela imediata devolução do preço.

 Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou 

atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e 

hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo 

da responsabilidade civil”.

 Deste modo, estão presentes os elementos que configuram a 

responsabilidade civil: a conduta do agente (omissiva ou comissiva), o 

dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta 

do agente; e, portanto, incide o dever de reparar o dano.

 Registro que a alegação de que os fatos ocorreram em razão de 

circunstâncias alheias à vontade da requerida não lhe favorece, até 

porque, o caso versa sobre responsabilidade de ordem objetiva oriunda 

de relação de consumo; e, ademais, a ré deixou de comprovar nos autos 

que tenha adotado o procedimento pertinente para atender a necessidade 

que o caso requeria, além de deixar de informar com clareza os 

consumidores, como era sua obrigação.

 Assim, imperiosa se revela a procedência da presente demanda.

 Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

 “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE 

AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VOO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. 

SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da 

companhia aérea é objetiva, pois "O dano moral decorrente de atraso de 

vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos 

suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em 

que derivam do próprio fato" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). Tribunal local 

alinhado à jurisprudência do STJ. 2. As conclusões do aresto reclamado 

acerca da configuração do dano moral sofrido pelos recorridos 

encontram-se firmadas no acervo fático-probatório constante dos autos e 

a sua revisão esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no Ag 1323800 / MG - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0113581-9 - QUARTA TURMA – Relator: 

Ministro RAUL Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

157679/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL ARAÚJO – Julgado 

em 03/04/2014; Publicado em DJe 12/05/2014).

 “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE 

RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO 

DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. 

PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação 

por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia 

aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, 

submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em 

aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões 

do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em 

obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação 

inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui 

falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida 

assistência material e informacional ao consumidor lesado, 

independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido.” (REsp 1280372 / SP - RECURSO 

ESPECIAL - 2011/0193563-5 – TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Julgado em 07/10/2014 – Publicado em 

10/10/2014).

 Evidente é que a má prestação dos serviços propostos pela requerida 

importou em inequívoca causa de sofrimentos psíquicos grave ao 

requerente, que ficaram em situação que em muito ultrapassa a seara do 

mero aborrecimento ou transtorno do cotidiano, diante do desconforto 

experimentado.

 Com efeito, é cediço que a tranquilidade e o bem estar do consumidor, 

rompidos pela perturbação psíquica, causada pela dor resultante da ação 

injusta de terceiros, dá lugar à reparação civil, como meio de compensar o 

dano moral através de sensações que possam, ao menos, minimizar o 

sentimento de pesar, sendo preciso compensar a perda, o ultraje, o 

abatimento moral, etc., com indenização que, de modo indireto, 
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proporcione atenuação a lesão produzida.

 Portanto, o dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo 

verificar o valor da condenação a título de danos morais.

 Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de 

modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro 

indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, 

como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua 

fixação.

 Assim, o Magistrado deve pautar-se para não contemplar o 

enriquecimento sem causa, mas trazer para a vítima a justa reclamação do 

prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador 

penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a 

intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação 

socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a 

natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios 

da razoabilidade e equidade.

 Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral buscado mostra-se 

excessivo e destoante dos parâmetros dos Tribunais Pátrios, cabendo a 

sua fixação em patamares mais razoáveis e condizentes com a situação 

retratada nos autos, razão pela qual arbitro a indenização por danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, com 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual.

 Referido valor atende ao aspecto compensatório, mitigando o mal moral, 

os transtornos causados às requerentes, levando-se em conta as 

circunstâncias em que ocorreu o evento, a solução dada ao problema pela 

requerida e as suas consequências na vida das autoras.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da 

citação, e assim o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

Custas e honorários pelos réus, estes últimos fixo em 10 % do valor da 

condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito.

Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 727980 Nr: 8819-80.2013.811.0003

 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 ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pelo autor, para o fim de CONDENAR os requeridos ao pagamento à parte 

autora da importância de R$ 59.681,15 (cinquenta e nove mil seiscentos e 

oitenta e um reais e quinze centavo), devidamente atualizados, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária sobre o valor da 

condenação far-se-á a partir do vencimento, e assim o faço com 

resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Custas e honorários pelos réus, estes últimos fixo em 10 % 

do valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º do Código de Processo 

Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de 

direito.Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 431504 Nr: 164-27.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E CIA LTDA 

- EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestar acerca da certidão de fl. 416 no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 800203 Nr: 14481-54.2015.811.0003

 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: THIAGO AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos monitórios, pelos 

fundamentos já consignados, e julgo procedentes os pedidos da ação 

monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e 

determinando o prosseguimento do processo na forma prevista em Lei, 

forte no artigo 702, § 8°, do Código de Processo Civil, no importe de R$ 

12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente, pelo 

INPC, desde a data do apresentação do título, acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, calculados desde a citação.Custas e honorários pelos 

réus, estes últimos fixo em 10 % do valor da condenação, nos termos do 

art. 85 §2º do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Transitada em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que de direito.Decorrido o prazo, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 1119-64.1987.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICAVEL COMERCIO INDUSTRIA CEREAIS 

CAMPO, DEVANIL MONARO PIOVEZAN, JOAO FRANCISCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 425/428.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 731578 Nr: 11950-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ BARBOSA, G MOTOS COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº85/86.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 746721 Nr: 6009-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre o AR devolvido de folhas nº67v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 407146 Nr: 2873-06.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO FRANCISCO GOMES, MOISES 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 775208 Nr: 4315-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.45, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 778626 Nr: 5635-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal sobre a correspondência de folha nº46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812992 Nr: 524-49.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Pires de Moraes, Aldecino Nunes 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar-se no prazo legal sobre as correspondências devolvidas de 

folhas nº97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 750230 Nr: 7869-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO JOSÉ TEIXEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15104-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora a manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl.86, no prazo legal, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006902-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BADI FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKHAEL AMARAL FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

TARICK AMARAL FARAH (TERCEIRO INTERESSADO)

GLADIS DENISE MELCHIOR OAB - MT11615/B (ADVOGADO(A))

ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº. 1006902-33.2018.8.11.00003. Vistos etc. A parte ré requer 

no ID nº. 16182448, a suspensão da decisão constante no ID nº. 

16142509, sob a alegação de que ocorreu a imissão dos 49,23% das 

cotas sociais da referida empresa pelo adjudicante Lufti Mikhael Farah 

Neto. Ocorre que, diferentemente do alegado na manifestação 

apresentada pelo Sr. Badi Farah e Outros, conforme consta na Certidão 

do Sr. Meirinho no ID nº. 16088022 e pelo adjudicante no ID nº. 16105464, 

após a formalidade da imissão na posse, o adjudicante ficou 

impossibilitado de permanecer no local em razão da ocorrência de 

agressões físicas e verbais, em total desrespeito a ordem judicial, não 

tendo sido imitido na posse até o presente momento. Desta forma, indefiro 

o pedido formulado no ID nº. 16182448, e determino o imediato 

cumprimento da determinação proferida no ID nº. 16142509, autorizando 

desde já, no caso de recalcitrância no cumprimento do mandado, que o 

reforço policial proceda à prisão em flagrante de quem vier a desobedecer 

a presente ordem judicial. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 26 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004821-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA COSTA SANTANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça. Decorrido este prazo, fica desde já intimado da 

devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003179-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL VEIGA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

BEATRIZ VEIGA FRANCISCO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

DANIEL VEIGA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO 

MANDADO DE REGISTRO EXPEDIDO, PARA PROVIDÊNCIAS E REGISTROS, 

CIENTE DO ARQUIVAMENTO DO FEITO EM 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000280-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BARBOSA DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO XAVIER FILHO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR 

ENDEREÇO ATUALIZADO DO AUTOR, FACE A CERTIDÃO DO SENHOR 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008775-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONIO DE OLIVEIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEITE DOS SANTOS (RÉU)

 

CD. PROC. 1008775-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. ILDEFONIO DE 

OLIVEIRA MACHADO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra 

MARCIO LEITE DOS SANTOS, qualificados nos autos, visando ser imitido 

na posse do imóvel descrito na inicial. O autor alega ser o proprietário do 

imóvel objeto da matrícula nº 121.935, do CRI local, por determinação de 

sentença transitada em julgado, a qual foi proferida pelo juízo da Primeira 

Vara Cível desta Comarca nos autos do processo de Usucapião sob o 

Código nº 402408 (Id. 15717929). Aduz que não conseguiu tomar posse 

sobre o imóvel, uma vez que encontra-se ocupado pelo requerido, apesar 

de devidamente ciente da mencionada decisão judicial. Afirma que o réu 

se recusa a desocupar a mencionada propriedade. Pede a concessão de 

antecipação de tutela. Juntou documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Pretende o 

requerente ser imitido na posse do bem descrito na peça de exórdio, o 

qual se encontra indevidamente ocupado pelo demandado. A ação de 

imissão de posse é ação petitória, que compete ao adquirente contra o 

transmitente que se recusa a entregar a coisa vendida. Sobre a natureza 

jurídica da ação de imissão de posse, a lição de João Baptista Monteiro: 

"(...) não é ela uma ação possessória propriamente dita, mas sim petitória; 

não visa a defesa da posse, mas sim o recebimento ou efetiva entrada na 

posse da coisa, com base em 'título de domínio' ou outro título, visando 

portanto a posse causal, que lhe retira as características específicas das 

ações possessórias" (Ação de Reintegração de posse, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1987, p. 54). Quanto à legitimidade para a 

propositura da ação, assim nos ensina a doutrina: "Questão interessante 

quanto à legitimação ativa para a ação de imissão de posse, surge quando 

se tem de resolver os casos surgidos entre arrematantes ou 

adjudicatários e os respectivos depositários judiciais dos bens 

penhorados e depois arrematados ou adjudicados. O ingresso na posse 

por parte desta categoria especial de adquirentes poderia encontrar 

solução de quatro maneiras: a) admitindo o princípio de que a carta de 

arrematação ou de adjudicação contenham, implícita, a ordem de entrega 

da coisa dirigida ao depositário, de modo que o adquirente não necessite 

promover qualquer demanda para imitir-se na posse(...); b) afirmando que 

o remédio de que os arrematantes e adjudicatários disporiam para imitir-se 

na posse seria a proposição de uma ação reivindicatória, a que eles se 

legitimariam uma vez registrada a carta, se tal fosse o caso, no registro 

imobiliário; c) dando-lhes o caminho de uma execução para entrega de 

coisa certa, segundo as disposições dos arts. 621 e seguintes do CPC; 

finalmente, d) reconhecendo-lhes a possibilidade de que os mesmos usem 

da ação de imissão de posse contra os depositários. A solução sub a) foi 

defendida por Ernane Fidelis dos Santos (...) Como antes dissemos, não 

nos parece possível vislumbrar uma ordem de entrega na carta de 

arrematação ou de adjudicação, como se esses instrumentos contivessem 

eficácia mandamental; A solução b) deve ser recusada por notoriamente 

excessiva (...); A alternativa sub c), ao invés de simplificar a solução, 

torná-la-ia ainda mais complicada (...) Resta-nos, portanto, a alternativa d) 

que confere aos arrematantes e adjudicatários a ação de imissão de 

posse" (Curso de Processo Civil, vol. II, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1990, 

pág. 175-176) Na ação reivindicatória, os requisitos a cumprir são os do 

domínio, descrição da coisa perseguida e posse injusta do réu. Pois bem. 

Extrai-se dos autos que o demandante teve declarado o domínio do imóvel 

em seu favor, conforme consta da sentença retromencionada. Neste 

momento processual, o réu não está amparado por qualquer decisão 

judicial, ainda que liminar, que legitime a posse dele sobre o imóvel. No 

caso em tela, resta presente a prova inequívoca de que o requerente é o 

atual proprietário do imóvel, não havendo óbice à concessão da medida 

liminar de imissão na posse. Nesse sentido, a jurisprudência: PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL 

ALIENADO PELA ENGEA. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. 

ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDE 

LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Arrematado 

imóvel em leilão extrajudicial, e tendo sido registrado no cartório de imóveis 

competente, possui o arrematante o direito de ser imitido na posse.(...) 

(TJ/DF - AGI nº. 20150020299115, 1ª Turma Cível, Relator Alfeu Machado, 

DJE: 17/02/2016). APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL 

ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CEF – MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Cuida da hipótese de Ação de Imissão na 

Posse cuja sentença julgou procedente o pedido para determinar a imissão 

do autor na posse do imóvel objeto da lide, sendo deferida a medida liminar 

determinando a desocupação pelo réu e todos os ocupantes no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de desalijo forçado. – Autor que adquiriu o bem 

Leilão Extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal com amparo 

no DL nº. 70/66, tendo realizado o competente registro no RGI. – 

Antecipação dos efeitos da tutela corretamente determinada, em 
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consonância com o artigo 30 da Lei nº. 9.514-97 c/c art. 37, §2º do DL nº. 

70/66. (TJ/RJ – AP nº. 0195837-97, 7ª Câmara Cível, Relator: Des. Caetano 

Ernesto Finalmente, o perigo de dano se revela na medida em que o autor 

não pode ser privado do uso do bem que lhe pertence. Portanto, não há 

dúvida de que o requerente é proprietário do imóvel objeto da lide; bem 

como visível é o fato do demandado estar indevidamente na posse do 

bem. Dessa forma, defiro a liminar vindicada. Expeça mandado de imissão 

de posse a favor do requerente. Fixo multa no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento. O prazo para a 

defesa inicia a partir da concessão da medida (Art. 564, Parágrafo único, 

do CPC). Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 

estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 08 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009920-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO FERREIRA DIAS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE JUNHO (RÉU)

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (RÉU)

 

Código Processo nº. 1009920-96.2017.8.11.0003 Vistos etc. I - Defiro o 

pedido constante no Id. 12433965, para busca do atual endereço da 

requerida ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM X DE 

JUNHO (CNPJ Nº. 07.840.696/0001-03) com a utilização do sistema 

Bacenjud. II - Vindo aos autos a informação, dê-se vista ao requerente 

para manifestação. III - Expeça mandado de citação para o requerido 

WELLINGTON ANTÔNIO FAGUNDES, a ser cumprido através de Oficial de 

Justiça, no endereço indicado na exordial. IV - Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 01 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LIMA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO COQUEMALA FILHO (RÉU)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

contestações e documentos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727568 Nr: 8439-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDE ROBERTO GRANATO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 727568.

 Vistos etc.

 I – A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime os exequentes para promover o regular andamento do 

processo.

 II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428149 Nr: 10322-78.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Assim, considerando que o arrematante não cumpriu as disposições 

contidas nos artigos 895 e seguintes do CPC, torno sem efeito a 

arrematação à fls. 225.Determino a devolução do valor depositado a título 

de entrada (fls. 226), a favor do arrematante.Registra-se, por oportuno, 

que a alienação judicial encontra-se eivada de vícios, porquanto não 

houve o cumprimento das disposições contidas nos artigos 886 e 895, do 

CPC, conforme se vê da manifestação do sr. Leiloeiro, bem como, certidão 

da srª Gestora à fls. 237/238 e 246, respectivamente.Dessa forma, 

determino a nulidade dos atos processuais a partir das folhas 224. Deverá 

o credor promover o andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Intime.2.0 - DO PAGAMENTO DA DÍVIDADa análise do caderno 

processual, observa-se que o crédito perseguido refere-se a verba 

honorária fixada por ocasião da extinção da ação de embargos à 

execução.Dessa forma, considerando o pagamento efetuado pela 

executada à fls. 247/248, intime o credor para manifestar-se, no prazo 

legal.Intime.Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 403138 Nr: 16664-76.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL TEODORO DOS SANTOS, EDMAR PORTO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA VIGILANCIA, DIVINO DE MOURA 

SILVA, LETICIA DE MOURA SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 403138

 Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a consulta pelo sistema 

Bacen-CCS, a fim de obter informações sobre contas correntes e 

investimentos dos executados (fls. 274/275). Indefiro o pleito 

retromencionado, por se tratar de diligência cabível à parte interessada.

Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo interesse 

do credor.

Ademais, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que 

cabe ao credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá 

perseguir.

 Assim, determino a intimação do credor pessoalmente por ARMP e seu 

patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

da presente ação.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, 
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RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 10348-47.2007.811.0003, Protocolo 

396796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707489 Nr: 2269-06.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO, RAFAEL 

VICENTE GONÇALVES TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO EUSTAQUIO DE FARIA, OLIVIA 

APARECIDA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464

 Código nº. 707489.

 Vistos etc.

 I – A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime os exequentes para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726915 Nr: 7823-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA NUTRICAO ANIMAL LTDA, VAGNER ALVES 

GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 CD. PROC. 726915

Vistos etc.

Considerando o pedido do requerido de assistência judiciária gratuita (fls. 

195), intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos cópia de 

sua CTPS, a fim de complementar a documentação juntada à fls. 197/203 

para posterior análise do mencionado pedido.

Após, voltem-me conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793909 Nr: 11847-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS BRESCOVICI-ME, CLOVIS ELIAS 

BRESCOVICI, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, ROGERIO LUIS GALLO - 

OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

11847-85.2015.811.0003, Protocolo 793909, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391052 Nr: 4643-68.2007.811.0003

 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: NELSON RENI SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B, JOBER SEIDENFUS - OAB:MT/11.454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 4643-68.2007.811.0003, 

Protocolo 391052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426373 Nr: 8512-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMANZINI CURSOS DE INFORMATICA 

LTDA-ME, VERONI BERTOLINI ROMANZINI, JEAN CARLOS MADALOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINÍCIUS BIGNARDI - OAB:12.901 / MT

 Código nº 426373

Vistos etc.

Considerando a decisão proferida nos autos em apenso - código nº 

426373 -, na qual foi decretada a nulidade da arrematação do imóvel 

constritado, não há que se falar em suspensão dos presentes autos.

Dessa forma, intime o credor para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 10 (dez), requerendo o que entender de direito.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 863562 Nr: 4380-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO DA SILVA GERMANO, APARECIDO RUIZ, 

BENO HISTER, ADRIANNA SALES BONFIM GALIMBERTI, GLADEMIR 

RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660, FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Ante o exposto, conheço parcialmente da impugnação apresentada pela 

executada. Determino que os credores apresentem nova planilha de 

cálculo, adotando-se como parâmetro as decisões proferidas na ação 

ordinária, bem como, deste decisum.Vindo aos autos o novo cálculo, intime 

a devedora para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência das multas previstas nos artigos 513, 520 e 523, do CPC. Neste 

mesmo prazo, deverá apresentar o seguro garantia, nos termos da 

fundamentação supra.Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 821292 Nr: 3336-64.2016.811.0003

 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: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 CD. PROC. 821292Vistos etc.I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo 

em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode 

promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, a proposta de acordo formulada na peça contestatória, bem como 

a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o dia 28 de janeiro de 

2019 às 16h20 para audiência de conciliação.Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes.II – DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.(...).Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 25 de 

outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422093 Nr: 4389-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HELDER FREIRE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOMINGOS DE CAMPOS, SÔNIA 

MARIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA 

- OAB:7543-MT

 CD. PROC. 422093

Vistos etc.

 Intime o exequente para manifestar sobre a petição do devedor à fls. 

267/268, no prazo de 05 (cinco) dias.

Registra-se que, em eventual possibilidade de acordo, as partes deverão 

trazer aos autos proposta para homologação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis - MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 408736 Nr: 4440-72.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 408736.

 Vistos etc.

 I – Restando infrutífera a tentativa de penhora online, intime o exequente 

para promover o regular andamento do feito.

 II – Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005257-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ANTONIO CANDIDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005257-70.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: IVAN ANTONIO CANDIDO Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação de busca e apreensão na qual, em razão 

do inadimplemento contratual por parte do requerido, a instituição 

financeira requereu busca e apreensão do bem descrito na exordial. A 

liminar foi deferida, tendo restado devidamente cumprida. Citado, o 

devedor efetuou depósito do valor indicado na inicial, para a purgação da 

mora, dentro do prazo de 5 dias, previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, conforme certidão da Sra. Gestora. Desse modo, com o 

deferimento da purgação da mora e o depósito realizado pelo devedor, 

impõe-se a restituição do veículo, nos termos do art. 3º do Dec.Lei n. 

911/67, que assim dispõe: “Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 

(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, 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”. No mesmo 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - MATÉRIA 

PRECLUSA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM PELO CREDOR - 

PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA - ATO TEMERÁRIO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - MULTA PREVISTA PELO 

ART. 3º, §6º, DO DECRETO LEI 911/69 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO DESPROVIDO. Se a 

decisão anterior tratou da possibilidade de purgação da mora mediante 

pagamento apenas das parcelas vencidas e não há notícia de interposição 

de recurso, descabe a discussão acerca da questão, porquanto trata-se 

de matéria preclusa. Nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, o 

devedor fiduciante pode pagar a dívida pendente no prazo de cinco dias e 

ter o bem restituído. A venda extrajudicial do bem, sem a observância do 

prazo de cinco dias para a purgação da mora pelo devedor, configura ato 

temerário, motivo pelo qual mostra-se correta a manutenção da multa por 

litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. A multa prevista no art. 3º, §6º do 

Decreto-Lei 911/69 nos casos de alienação do veículo, somente é aplicada 

quando julgada improcedente a ação.” (Ap 153884/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017). Isto posto, tendo em conta que o requerido 

reconheceu a procedência do pedido formulado e depositou os valores 

pretendidos pela parte autora, considero purgada a mora, revogo a liminar 

deferida e determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 48 

horas, restitua o veículo apreendido ao requerido. Autorizo a expedição de 

alvará para que a parte autora levante os valores depositados pelo 

requerido. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

CPC, decreto a extinção do processo com julgamento de mérito. Após o 

cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003100-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SPILA NETO (RÉU)

A FORNAZARI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003422-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMY DE SOUZA ALVES CORREA (EXECUTADO)

GRACIELA DE SOUZA CORREA (EXECUTADO)

DROGARIA DO RE MI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

M & M DE ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao r 

mandado, em diligencia ao endereço que consta no mandado não pude 

proceder a citação da executada MARCIA REGINA DA SILVA ALMEIDA 

pois quando das diligencias ao local fui atendido pelo sr Antonio Almeida 

que informou que mora no local ha uns 02 anos e que não conhece a 

executada. Pelo exposto devolvo o mandado e fico no aguardo de novas 

considerações. RONDONÓPOLIS/MT, 7 de junho de 2018. LAURO 

CRISTIANO CARVALHO Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000570-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMACENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado retro diligenciei ao endereço indicado, todavia não logrei êxito em 

localizar a requerida SILEZIA JOVITA SOUZA HERINGER DAMASCENO 

pois segundo informação da Sra. Mariana, proprietária do residencial, a 

requerida mudou acerca de três anos, e desconhece seu atual endereço, 

restando, portanto, impossibilitada a realização da citação e 

consequentemente a busca e apreensão do veículo. É o que me cumpre 

certificar. RONDONÓPOLIS/MT, 20 de abril de 2018. JOSEVAN MOREIRA 

MESQUITA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005986-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO SOTERIO DE JESUS (EXECUTADO)

EXPEDITO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

MARIA VANEZILDA LOPES DE FREITAS (EXECUTADO)

NAIR LAUREANA XAVIER DE JESUS (EXECUTADO)

RONDOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia ao endereço 

descrito, ai sendo, fiquei impossibilitado de proceder com a Citação de 

RONDOAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME face a 

empresa encontrar fechada com placa de vende-se. Certifico ainda que, 

fiquei impossibilitado de proceder com os demais atos face não localizar 

bens. ... RONDONÓPOLIS/MT, 16 de julho de 2018. NEIRIVALDO DOS 

SANTOS PEREIRA Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001294-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000981-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL RODRIGUES CIRILO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei por mais de três 

vezes e não foi possível localizar o bem descrito a ser apreendido. 

RONDONÓPOLIS/MT, 19 de junho de 2018. HELSON DE SIQUEIRA CORREA 

Oficial de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 319 de 424



(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, da audiência de Instrução e 

julgamento/perícia designada para o dia 28/11/2018 às 17:10.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004446-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do Advogado do Autor para apresentar seu cliente na data 

designada para a audiência dia 28/11/2018, às 17:10, a fim de que possa 

participar da perícia.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009833-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIR DUTRA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENI NUNES MENDES (RÉU)

SALVINO CORREA CHAGAS (RÉU)

SEBASTIÃO ALVES DA MAIA (RÉU)

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

ADAO AGUIER SOUZA CAILLAVA (RÉU)

EDMAN RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

FABIANI DIAS DOS SANTOS (RÉU)

JOÃO BATISTA MENDES (RÉU)

SEBASTIANA CORREA CHAGAS (RÉU)

IZABEL DOS SANTOS ARAUJO (RÉU)

NEUSON JOSÉ DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que diligenciei aos endereços 

mencionados no mandado e lá estando procedi a CITAÇÃO do Espólio de 

Sebastiana Correa Chagas na pessoa do Sr. SALVINO CORREA 

CHAGAS; JOÃO BATISTA MENDES e EDMON RODRIGUES DOS SANTOS, 

por todo o conteúdo do presente mandado e ação, os quais após ouvirem 

a leitura do mesmo ciente de tudo ficaram exarando suas assinaturas e 

receberam contrafé que lhes ofertei. Certifico mais, que em diligencia na 

Rua 13 de Maio, centro não foi possível CITAR SEBASTIÃO ALVES DA 

MAIA, tendo em vista não ter localizado o mesmo e nem o seu endereço, 

ou seja, o número 232, tendo localizado os números 240, 220 213... . 

Ainda em diligencia não foi possível CITAR as confinantes: OZENI NUNES 

MENDES; FABIANI DIAS DOS SANTOS, tendo em vista não tê-las 

encontrado pessoalmente no ato da diligência. Em diligencia na Avenida 

Raimundo de Matos, 969, Loteamento Alves não foi possível CITAR ADÃO 

AGUIER SOUZA CAILLAVA, tendo em vista o mesmo não mais residir no 

endereço e não sendo possível CITAR NEUSON JOSÉ DE SOUZA, tendo 

em vista não ter localizado o mesmo e nem o seu endereço, ou seja, não 

localizei o número 968, sendo que a vizinha disse não conhecê-lo, naquele 

local. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas determinações. 

RONDONÓPOLIS/MT, 19 de abril de 2018. SUELY ROSA LEVENTI Oficiala 

de Justiça SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008744-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes, da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 28/11/2018 às 17:50.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431771 Nr: 432-81.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO, ADELAIDE 

BORTOLETO FERRAZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA, JANICE 

TEREZINHA CASTRO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Intimação do advogado da parte requerida da decisão de fls. 242/243: "... 

Ante todo o exposto, homologo o laudo pericial apresentado pelo perito 

judicial e declaro líquida a sentença, assentando que os requeridos devem 

pagar aos autores, a título da condenação pela fruição do imóvel, disposta 

na sentença de fls. 74/75, o valor de R$274.409,12, devidamente 

atualizado (da data da ultima atualização 03/03/2017 até a data do efetivo 

pagamento). Intime-se as partes, desta decisão, devendo o interessado 

formular os requerimentos que entender pertinentes para o 

prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo para a interposição 

de recursos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739617 Nr: 1729-84.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA, 

ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Vistos e examinados. .. Assim, guiado por tais orientações, concluo que a 

competência para o processamento do presente feito cognitivo pertence 

ao juízo suscitado. Ante ao exposto e com tais fundamentos, com fulcro, 

ainda, no que dispõe os artigos 115, II e 116, caput, ambos do CPC, 

SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 3ª 

Vara Cível desta comarca de Rondonópolis/MT. Registro, por oportuno, 

que são remetidos os próprios autos e não apenas ofício com cópia de 

peças dos autos, na forma preconizada pelo artigo 118, I, do CPC, a fim de 

possibilitar a ampla cognição sobre o tema pelo órgão ad quem e para 

imprimir maior celeridade no deslinde da controvérsia. Remetam-se os 

autos, com as nossas homenagens, ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, competente para o regular processamento e 

julgamento deste conflito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 426957 Nr: 9105-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRAFICA MONTREAL LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL, MARCELO DA SILVA LIMA, ROSIMEIRE DA SILVA, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO, BANCO SANTANDER S.A, M. DIESEL 

CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

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

UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PENALVA VERDOLIN - 

OAB:11066-B/MT, JORGE LUIS A. E SÁ DE LYTTON - OAB:MT/10.675, 

JUAREZ RABELLO SORIANO DE MELLO - OAB:3953-PA, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 (...) FUNDAMENTO E DECIDO. Nos termos dos artigos 154 c/c 157 da Lei 

11.101/2005, concluída a realização do ativo e distribuído o produto entre 

os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz e, 

apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Da 

análise acurada dos autos verifica-se que o ativo arrecadado já foi 

alienado e o produto obtido foi partilhado entre os credores. Na sequência, 

o administrador judicial solicitou o encerramento da falência, apresentando 

suas contas (artigo 154), que foram publicadas em edital e com as quais 

concordou o Ministério Público. Ademais, já está nos autos o relatório final 

do administrador judicial (artigo 155), tendo o mesmo especificado as 

responsabilidades com que continuará o falido. Deste modo, acolho o 

pedido formulado pelo administrador judicial e pelo representante do 

Ministério Público e, com fulcro nos artigos 155 e 156 da Lei 11.101/2005, 

homologo as contas prestadas pelo administrador judicial e declaro 

encerrada a falência de GRÁFICA MONTREAL LTDA. Registro que o prazo 

prescricional relativo às obrigações do falido recomeçam a correr a partir 

do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da 

falência (artigo 157) e se regerá pelas disposições do artigo 158 da Lei 

11.101/2005. Após o cumprimento de todas as formalidades legais, 

arquive-se os autos e seus apensos (aos quais deverá ser juntada cópia 

da presente sentença). Publique-se a presente sentença por edital (artigo 

156, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901022 Nr: 5586-02.2018.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

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

SEGUROS S/A, SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159, MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Vistos e examinados.

 Constatado o desaparecimento do Processo Cód. 756253, em 01/09/2017 

foi determinada a restauração dos autos (fls. 04).

 A serventia imprimiu os documentos que haviam sido expedidos no 

processo antigo e procedeu com a intimação das partes para se 

manifestarem e protocolarem cópias dos documentos que possuíam em 

seu poder.

As partes juntaram os documentos que possuíam e não se opuseram à 

restauração dos autos.

 Nesse contexto, possível se considerar a restauração dos autos com as 

peças existentes neste procedimento.

 Assim sendo, CONSIDERO RESTAURADOS os autos Processo Cód. 

756253 e, com fulcro no artigo 716 do CPC, determino o prosseguimento 

do processo.

 Intimem-se as partes desta decisão e para que, querendo, possam se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Na sequência, tornem os autos conclusos para análise de eventuais 

requerimentos, ou prolação de despacho saneador ou julgamento 

antecipado do mérito.

Publique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730538 Nr: 11114-90.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

E-AMAR HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, da sentençade fls. 110/115: " VI – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 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 compra e venda discutido nos autos; b) 

reintegrar a parte autora na posse do imóvel matriculado sob o nº 60.708 

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT; c) 

condenar a parte requerida ao pagamento de taxa mensal de fruição no 

percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, devida 

desde a imissão na posse até a efetiva desocupação, a ser apurado em 

liquidação de sentença; d) determinar a restituição em favor da parte 

requerida de 90% (noventa por cento) do valor das prestações pagas, 

corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado 

desta sentença, a ser apurado em fase de liquidação e, e) indeferir o 

pleito de condenação da parte autora em danos morais. 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, intime-se a parte autora para 

desocupar o imóvel voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de despejo compulsório, independentemente de novo mandado. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 800490 Nr: 14600-15.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 12627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Intimação das partes para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387493 Nr: 1178-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCELO DALLAMICO - 
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OAB:9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 829486 Nr: 5765-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VAML, ALESSANDRA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A, UNIMED RONDONOPOLIS 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12009/MT, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:5448/B

 Do advogado da parte requerida, Dr. Paulo Sérgio Cirilo OAB/MT 5.448-B, 

da decisão a seguir transcrita: "Visto. Considerando que o Egrégio TJ/MT 

modificou a sentença ALTERANDO para MAIS o valor do DANO MORAL 

sendo, portanto, de oito mil reais mantendo-se, no silêncio, o valor dos 

honorários sucumbenciais e a petição de fls. 596 – deixando claro que 

este Juízo entende que a INTIMAÇÃO do advogado não faz parte de sua 

obrigação e sim do acompanhamento do profissional pelo DJE – TENHO 

por bem em determinar o DESARQUIVAMENTO, a retificação na autuação 

para EXECUÇÃO de sentença, INTIMANDO-SE a executada UNIMED 

RONDONÓPOLIS a pagar em QUINZE DIAS o valor estipulado pelo TJ/MT a 

título de DANOS e os HONORÁRIOS. Caso não pague será acrescido ao 

valor do débito multa de dez por cento assim como MAIS dez por cento a 

título de honorários pela execução (art. 523, par. 1º, CPC/2015). Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 907621 Nr: 7534-76.2018.811.0003

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGOCM, JODSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, Dr. Carlos Francisco Quesada OAB/MT 

6288-A, da sentença, cuja parte final segue transcrita: "Diante do exposto 

e em CONSONÂNCIA com o PARECER MINISTERIAL, AUTORIZO a viagem 

da criança J. G. O. C. M. para os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

devidamente ACOMPANHADO da genitora Sra. JULIANA OLIVEIRA DA 

SILVA MENDONÇA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.", bem como para comparecer em juízo para retirada do 

respectivo do Alvará de Autorização de Viagem.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005967-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005967-27.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de CURADORIA definitiva, em cinco dias., 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754964 Nr: 10284-90.2014.811.0003

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLCDS, KBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALESKA 

MACHADO MARTINS, para devolução dos autos nº 

10284-90.2014.811.0003, Protocolo 754964, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428649 Nr: 10725-47.2009.811.0003

 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: TANIA MARIA MAGALHAES, REGINA GLEIS DE 

MAGALHAES MOUSSALEM, JAIRO JOSE MAGALHAES, MESSIAS 

GERALDO MAGALHÃES, MANOEL FERNANDO MOUSSALEM, DJANIRA 

AMARAL LOGRADO, NIVALDO MONTEIRO MAGALHAES, SIMÃO DA 

SILVA FERNANDES, LAURACI CRUZEIRO MAGALHAES, CARMEM LUCIA 

MAGALHAES FERNANDES, JARBAS MONTEIRO MAGALHAES, GERALDO 

MONTEIRO DA SILVA, EUDETE PINHEIRO DA SILVA, ELIZABETHE 

HENRIQUE MAGALHAES, WILSON LUIZ FERRARI, NILDA MAGALHAES 

FERRARI, AMELIA RAMOS DE MAGALHAES RUFINO, IPACIO RUFINO, 

WILSON CINTRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE MONTEIRO MAGALHAES, 

ESPOLIO DE MARIA PEREIRA DE MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IVANILDO JOSÉ 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 10725-47.2009.811.0003, 

Protocolo 428649, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732601 Nr: 12781-14.2013.811.0003

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANE AQUINO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 12781-14.2013.811.0003, 

Protocolo 732601, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763204 Nr: 15007-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHG, GOCG, ALBG, MGOCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através do patrono 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT, para instruir e retirar

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ALZIRA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO AILTON DA CUNHA OAB - GO39787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR NOGUEIRA MARTINS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000615-54.2018.811.0003 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 os 

autos conclusos para ulterior deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000907-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA TEIXEIRA RODRIGUES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000907-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando as 

informações carreadas à proemial, segundo a qual os herdeiros do de 

cujus são maiores e capazes, converto o inventário em arrolamento 

sumário, nos termos do art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, devendo 

a pessoa da inventariante providenciar a juntada das certidões negativas 

municipal, federal e estadual (emitida pela PGE), bem como o plano de 

partilha dos bens inventariados. 2. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001501-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA IWAMOTO GARAY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PRECECHAN IWAMOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001501-24.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se 

determinado na sentença de ID: 16142627. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002623-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA AMANCIO RODRIGUES DE PAULA (AUTOR(A))

JOAO MARQUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

nada consta (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002623-04.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Cumpra-se a 

decisão de ID: 15830002. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007251-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(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. 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. Dispõe o art. 

528, CPC, in verbis: “No cumprimento de sentença que condene ao 

pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 

alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 

executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.” “§3º Se o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de 

mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1º, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.” 4. Como o 

adimplemento da obrigação alimentar se relaciona diretamente com a 

sobrevivência do alimentando, a Carta Mater prevê em seu art. 5º, inciso 

LXVII, que: “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.” 5. 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. 6. A espécie amolda-se à jurisprudência firmada nos tribunais 

pátrios, no sentido de que: “É cabível a prisão civil do alimentante 

inadimplente em ação de execução contra ele proposta, quando se visa ao 
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recebimento das últimas três parcelas devidas a título de pensão 

alimentícia, mais as que se vencerem no curso do processo. 

Precedentes.” (HC 17.574/SP – 3ªT. – Minª. Nancy Andrighi) “O 

entendimento consagrado na jurisprudência, no sentido de que a prisão 

por dívida alimentar somente tem cabimento relativamente às três últimas 

parcelas, não se aplica em algumas hipóteses. Isto ocorre: No caso de 

prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas.” (STJ-4ª Turma, HC 14.841 – SC, rel. Min. César Rocha, j. 

7.12.00, denegaram a ordem, v.u., DJU 19.3.01, p. 109) “A prisão civil 

decorrente do inadimplemento de prestação alimentícia tem por escopo 

fundamental forçar o devedor a suprir necessidade atual do alimentando. 

Assim, a custódia determinada em execução de prestação alimentícia 

pretérita é ilegal, porque cuida-se, aí, de cobrança de crédito patrimonial 

que perdeu sua função de garantia de sobrevivência.” (HC 13.736-0, 

6.3.91, 4ª CC TJPR, Rel. Des. Troiano Netto, in RT 670-132). 7. Na esteira 

desse entendimento o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou a 

Súmula 309, cujo verbete passou a ter a seguinte redação: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

vencerem no curso do processo.” 8. Intime-se a parte executada para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual seja R$ 

609,55 (seiscentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), nos 

termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado de intimação que, se a 

parte executada não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, poderá ser protestado o pronunciamento judicial na forma do § 1º 

do art. 528 do Código de Ritos, além de poder ser decretada a sua prisão 

pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme dispõe o art. 528, §3º, do 

Código de Processo Civil. 10. Expeça-se o necessário. 11. Após, vista ao 

representante do Ministério Público. 12. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006160-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILZINETE MOTA GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006160-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante ao pedido de 

ID: 10860030 e entendendo ser de bom alvitre oportunizar nova tentativa 

de composição, nos termos do art. 139, incisos II e IV, do Código de Ritos, 

já que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 04.02.2019, 

às 16h, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, 

devendo constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

ou seus procuradores com poderes expressos para transigir. 2. No mais, 

considerando que o documento de ID: 9748594 não presta aos fins 

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

dias, carreie aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do 

imóvel em apreço, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob 

pena de o juízo não deliberar quanto a sua partilha. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003828-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE FERNANDA FAVACHO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEDSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003828-05.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15316367, pelo que designo o dia 04.02.2019, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004784-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES ASSUNCAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PONTES FRANCA (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004784-84.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 15059714, pelo que designo o dia 31.01.2019, às 16h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007871-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007871-82.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO intentado por 

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO (qualificado nos autos). 2. 

Segundo ressai do feito, em suma, o requerente pretende retificar a 

certidão de óbito de seu pai, Sr. Josue Pereira do Nascimento, para 

constar o falecimento de sua esposa, Sr.ª Maria Ribeiro do Nascimento, 

em 03.12.1984. 3. A inicial foi instruída com os documentos necessários à 

propositura da ação. 4. O representante do Ministério Público manifestou 

pela procedência do pedido inicial. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. De acordo com o disposto no art. 109, caput, da Lei n.º 

6.015/73 (LRP), é possível que aquele que deseja ver retificado 

assentamento no registro civil, o requeira ao magistrado competente. 6. De 

outro lado, o pleito em testilha encontra, por analogia, amparo legal nas 

disposições ínsitas do art. 57, da Lei de Registros Públicos, já que o 

pedido está fundamentado e devidamente instruído. 7. O requerente 

comprovou, com os documentos carreados aos autos, o equívoco no 

momento do registro de óbito de seu genitor. 8. Nesse diapasão, diante 

dos documentos aportados aos autos, verifica-se a verossimilhança das 

alegações esposadas na peça de ingresso. 9. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com a 

manifestação do Ministério Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 
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487, inciso I, do Digesto Processual Civil, para determinar ao oficial do 

registro civil competente que proceda à retificação no registro de óbito de 

Josue Pereira do Nascimento, fazendo ali constar o falecimento de sua 

esposa, Sr.ª Maria Ribeiro do Nascimento, bem como seu estado civil 

viúvo. 10. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários. 11. Intime-se o 

representante do Parquet. 12. Sem condenação em custas e sem 

condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 13. 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, 26 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001550-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS REIS E SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIANE CRISTINE REIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001550-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por ANA MARIA DOS REIS em face de 

ALAIANE CRISTINE REIS DOS SANTOS (qualificados nos autos). 2. Foi 

realizado estudo social com a parte interditanda (ID: 12437393) pela 

equipe interdisciplinar forense, bem como perícia médica com a pela expert 

nomeada pelo juízo (ID: 13826778). 3. O representante do Ministério 

Público manifestou pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência 

do pedido inicial (ID: 15898240). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado da lide, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme o estudo psicossocial realizado 

pela equipe interdisciplinar do juízo e a perícia médica realizada pela perita 

nomeada, concluiu-se que é portadora de enfermidade que lhe incapacita 

à prática dos atos negociais da vida civil e administração dos bens, o que 

só corrobora as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 7. 

Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é medida 

necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, não 

obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de ALAIANE CRISTINE REIS DOS SANTOS 

(qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, ANA 

MARIA DOS REIS. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Citação

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZO: 20 dias DIAS. AUTOS N.º 

16116-70.2015.811.0003. ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO. PARTE AUTORA/CREDORA: V.S.J., representada por 

M.D.S.D.S. PARTE RÉ/DEVEDORA: J.H.J. CITANDO(A, S): J.H.J., filho de 

M.H.J. e L.D.C. VALOR DA CAUSA: R$ 61.468,44. FINALIDADE: CITAÇÃO 

da parte devedora acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da expiração 

do prazo deste edital, efetuar o pagamento das prestações alimentícias em 

atraso, no valor de R$ 67.615,28 (sessenta e sete mil seiscentos e quinze 

reais e vinte e oito centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe serem penhorados bens 

sucientes para a garantia da execução (art. 652, caput, e §1º, c.c, art. 

659, do CPC). no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 

dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias. Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003177-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALITA RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MACEDO GALVAO OAB - MT0015668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE FREITAS ALCANTARA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS TERMO DE AUDIÊNCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1003177-36.2018.8.11.0003; Espécie/Assunto: ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69). Partes do processo: Parte Autora: KALITA 

RODRIGUES MARQUES Parte Ré: JOAO PAULO DE FREITAS ALCANTARA 

Data e horário: quinta-feira, 25 de outubro de 2018, às 13hs30min. 

PRESENTES Conciliadora Judicial: Erica Duarte Rondon Aos 25 dias do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 13h15min, neste 

Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª 

Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente apenas esta 
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Conciliadora. Em relação às partes, feito o apregoamento destas, com a 

tolerância de 15min, observando-se as formalidades legais, verificou-se a 

ausência de ambas. Aberta a audiência, restou PREJUDICADA, ante a 

ausência das partes, sendo que, a autora encontrava-se devidamente 

intimada, conforme ID 15179024, uma vez que patrona e autora saíram da 

audiência de conciliação realizada no dia 04 de setembro de 2018 

intimadas da designação de nova audiência, ao passo que o requerido não 

foi citado/intimado, tendo em vista que não foi localizado no endereço 

fornecido, consoante certidão de ID 15592807. Desta forma, abre-se vista 

dos autos para manifestação da parte autora. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. RONDONÓPOLIS, 25 de outubro de 2018. --------------------------

---------------------- ERICA DUARTE RONDON Servidor de Conciliação SEDE 

DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007626-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. Y. L. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - MT19898/O (ADVOGADO(A))

TAINARA LOURENCO RIBEIRO OAB - 042.722.641-41 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007626-37.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, §3º, do Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte executada, 

pessoalmente, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento das 

parcelas referentes aos meses de junhol/2018, julho/2018 e agosto/2018, 

no valor reclamado, acrescido do valor das parcelas que se vencerem no 

curso do processo, com os acréscimos legais, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto (CPC, 528, 

§1º), bem como de prisão civil (CPC, 528, § 3º). Fixo honorários 

advocatícios no patamar equivalente a 10 % do valor atualizado do débito. 

Consigno que, conforme o disposto no art. 528, § 7º, do CPC, na esteira 

da Súmula 309, do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

devedor é o que compreende as três parcelas anteriores ao ajuizamento 

da execução, acrescido do valor das prestações que se vencerem no 

curso do processo, de modo que fica facultado à parte exequente cobrar 

as demais parcelas da dívida (vencidas há mais de 3 meses do 

ajuizamento da execução) pelo procedimento da expropriação de bens 

(CPC, 528, § 8º). Do resultado do mandado, intime-se a parte exequente 

para manifestação, seguindo-se vista ao Ministério Público sendo caso de 

intervenção. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 07 de outubro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322837 Nr: 8355-08.2003.811.0003

 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: JOAO HENRIQUE BORTONI TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIZART BORTONI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS DAMIAN, para devolução dos 

autos nº 8355-08.2003.811.0003, Protocolo 322837, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006548-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29/10/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002636-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de outubro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010530-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Aguarde-se o cumprimento do mandado de Id. 16062185. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 881695 Nr: 10889-31.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CENTURIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23271, JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23.108

 VISTO

1. Intime-se LUIZ CARLOS CENTURIÃO para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, depositar em juízo a segunda parcela referente ao 

parcelamento postulado na petição de fls. 42.

2. Depois, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 42.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 728057 Nr: 8889-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KDCO, JLLDO, WDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, RAFAEL RODRIGUES 

SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 .O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.Em se tratando de crédito superior ao especificado 

nos parágrafos anteriores, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§1º e 2º e 444 da CNGC/MT.Quanto aos honorários contratuais, deverá 

ser encaminhado ao Tribunal de Justiça cópia do contrato de fls. 199/200 

e da petição de fls. 198, nos termos do art. 3º, § 4º do Provimento 

11/2017-CM.Cumpra-se.Rondonópolis-MT, terça-feira, 29 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747062 Nr: 6193-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEOFILA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca do laudo pericial de fls. 230/249, para 

querendo manifestar no prazo legal, iniciado o prazo da parte autora 

representada pela advogada Andreia Cristina Andrade Mattos OAB/MT 

14.423.

Lidiane da Cruz Garcia

Analista Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735268 Nr: 14882-24.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca da sentença: "(...) RECEBO os Embargos de 

Declaração retro, porém não vislumbrando as alegadas omissões, 

contradições e obscuridades, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para 

manter, na íntegra, a sentença combatida. CUMPRA-SE o já determinado 

na sentença, principalmente, com a REMESSA dos autos ao Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 496, II, § 1º do Código de Processo Civil (...)".

Lidiane da Cruz Garcia

Analista Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1004479-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ARGUÍDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Visto. Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas. A parte executada satisfez a obrigação. Posto isso, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente ação de execução. Arquivem-se. P.R.I.C. Rondonópolis, 

terça-feira, 29 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

Substituto

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO WANDERLEY FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1003362-45.2016.8.11.0003 Valor da causa: $52,562.80 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, 

INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: JOVANILDO WANDERLEY FERREIRA Endereço: 

RUA UM, R Um, Q 3C, L 2, VILA POROXO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-163 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Endereço: RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 883, - ATÉ 

1383/1384, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-150 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo INSS, no prazo de 

15 dias. RONDONÓPOLIS, 29 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: 1003006-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1003006-79.2018.8.11.0003 Valor da causa: $57,955.00 ESPÉCIE: 

[ANULAÇÃO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 
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NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Endereço: RUA 3, - ATÉ 756 - 

LADO PAR, SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-071 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 dias. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

RONDONÓPOLIS, 29 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: 1003104-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n . 

1003104-64.2018.8.11.0003 Valor da causa: $65,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ELIETE MARIA 

SILVA SANTOS Endereço: Estrada Rural, Assentamento Padre Josino 

Tavares, Sítio Recanto Feliz, Zona Rural, SÃO JOSÉ DO POVO - MT - CEP: 

78773-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO 

Endereço: desconhecido Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

para apresentar impugnação à contestação. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; RONDONÓPOLIS, 29 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706431 Nr: 1146-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para manifestar-se no prazo legal, 

acerca dos documentos de fls. 195/196, requerendo o que entender de 

direito.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786337 Nr: 8763-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SINEZIO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(.....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de 

Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 
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cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda a alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 811196 Nr: 18304-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERICE APARECIDA PINA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "........ Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.Com efeito, o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador irá apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo 

da parte autora e os valores devidos, observando a determinação 

constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco 

que a perícia deverá ser realizada com ou sem a antecipação do 

pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, determino a 

expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab.Para 

a realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado 

os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736436 Nr: 15775-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - OAB:

 "..... Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737187 Nr: 77-32.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS TADEU DE SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomea’ção através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....).Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737160 Nr: 50-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA COELHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. .Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação 

e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, 
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se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736284 Nr: 15655-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERLON ALMEIDA LIMA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734241 Nr: 14084-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELUCIA PEREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....).Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737131 Nr: 21-96.2014.811.0003

 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: VANI SOARES BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "......Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....) .Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Considerando que o feito encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, determino que a secretaria promova a alteração do tipo 

processual no sistema Apolo, bem como proceda à alteração da capa dos 

autos.Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737162 Nr: 52-19.2014.811.0003

 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: JORDELINA GONÇALVES DE MORAES FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....) . Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748035 Nr: 6709-74.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.Com efeito, é certo que o cálculo a ser realizado 

pelo perito contador irá apurar o percentual correspondente à perda 

salarial do cargo da parte autora e os valores devidos, observando a 

determinação constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736009 Nr: 15430-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AIRTON VIEIRA LIMA, VALDIR SCHERER, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.Com efeito, o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador irá apurar o percentual correspondente à perda salarial do cargo 

da parte autora e os valores devidos, observando a determinação 

constante no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Desentranhem-se 

os documentos de fls. 206/210, uma vez que não possuem relação com o 

feito em análise.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734197 Nr: 14044-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS SOUZA GUIMARAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 
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Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733792 Nr: 13708-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIDA MARIA DE OLIVEIRA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "........ Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737153 Nr: 43-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALINA DA SILVA SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737180 Nr: 70-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ROCHA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... . Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737194 Nr: 84-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BRAGA SOUZA PAVONI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "........ Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.(.....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 
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trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734893 Nr: 14609-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA PEREIRA BASILIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....) .Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 797807 Nr: 13381-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA RODRIGUES DAS NEVES, MARIA LUCIA 

PEREIRA ROCHA, TEREZINHA RODRIGUES NUNES, EDNA ROCHA MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "........ Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820255 Nr: 3065-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS ALMEIDA DE SOUSA

 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

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com.(....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736060 Nr: 15476-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO FRANCISCO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "....... Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 
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Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737442 Nr: 303-37.2014.811.0003

 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: NELSON SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....... Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda a alteração da capa dos autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755429 Nr: 10552-47.2014.811.0003

 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: LACY DE OLIVEIRA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "........ Assim, no que concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do 

Conselho Nacional de Justiça, levando em consideração a complexidade 

do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do 

laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários 

periciais fixados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda a alteração da capa dos autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736370 Nr: 15728-41.2013.811.0003

 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: CLARICE DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....).iIntime-se o requerido para que pague os 

honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) 

dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Considerando que 

o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, determino que a 

secretaria promova a alteração do tipo processual no sistema Apolo, bem 

como proceda a alteração da capa dos autos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734127 Nr: 13988-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE GONÇALVES DAS NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 334 de 424



(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se 

for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que 

pague os honorários periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 

20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo requerido e, caso não seja efetuado, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor da empresa 

Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município 

de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento 

deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em 

que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.Com o depósito 

e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos. 

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757052 Nr: 11536-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820559 Nr: 3184-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784197 Nr: 7829-21.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA PEREIRA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734148 Nr: 14008-39.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CANDIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 708797 Nr: 3682-54.2012.811.0003

 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: MARCOS ADRIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719620 Nr: 663-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER, ALI KHALIL 

ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DA RECEITA DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736310 Nr: 15678-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS ZANARDINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747185 Nr: 6274-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELAINE CRISTINA FRANCO BORGES LEAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 330882 Nr: 2308-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIN SOLDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150-MT

 Vistos etc., I- Na espécie, é certo que, entre a resposta infrutífera do 

bloqueio online – fls. 49/52 - e o novo pedido de busca – fls. 85 – 

transcorreu mais de 07(sete) anos. Portanto, o pedido da Exequente se 

mostra razoável, posto que transcorrido o prazo considerável que 

possibilite a alteração fática e financeira do Executado.II – Assim, revogo a 

decisão retro no tocante ao indeferimento do bloqueio online e determino 

que proceda a penhora pelo sistema BACEN-JUD, no valor de R$ 

58.128,74 (cinquenta e oito mil cento e vinte e oito reais e setenta e quatro 

centavos) em contas bancárias das executadas, TONIN SOLDAS LTDA. – 

CNPJ 01.150.895/0001-03 e ORIOVALDO TONIN – CPF 161.495.489-53.II- 

Segue anexo o protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi 

feita a transferência para a Conta Única Judicial.III- Em caso de bloqueio 

positivo e de quantia razoável, intime-se a parte executada, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC , sob pena 

de converter a indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos 

do art. 16 da LEF. IV- Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º 

do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. (.....). 

X- Manifeste-se o exequente se ainda possui interesse na citação da 

sócia SANDRA REGINA ROCHA, uma vez que até o presente momento 

não foi cumprida a citação solicitada – fls. 20/21, bem como indicar se 

pretende a citação no endereço anteriormente indicado, no mesmo 

prazo.XI- Por derradeiro, determino que a secretaria proceda à atualização 

do polo passivo, conforme já determinado em sentença – fls. 93/95. 

Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755635 Nr: 10658-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787551 Nr: 9228-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTUNES MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Thamires Cruz Amaral de Souza Machado

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735090 Nr: 14765-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736053 Nr: 15471-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINCENZO MACIEL REPOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 742450 Nr: 3576-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY SOARES, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, VALDIR SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756079 Nr: 10893-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787654 Nr: 9282-51.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARIA VILASBOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 814697 Nr: 1100-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GONÇALVES DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734215 Nr: 14062-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SOARES DE SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 759438 Nr: 13036-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES DA SILVA CLAUDIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784992 Nr: 8186-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDES SOLANGE LEMES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 790098 Nr: 10281-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA MARIA SOUZA BEZERRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 811993 Nr: 83-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEINA DOS SANTOS JAQUINTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735802 Nr: 15292-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIRA ROCHA SANTANA, CRISTIANE GONÇALVES 

DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755437 Nr: 10559-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SERGIO ZAMBONATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756717 Nr: 11315-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROCHA PASSOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 775888 Nr: 4565-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA DANIELA MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781789 Nr: 6907-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIA DO CARMO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:MT/9035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734211 Nr: 14058-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCENI DERMINDA GUIMARAES, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 768675 Nr: 1565-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEDRO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770878 Nr: 2580-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZARIA CHRISTALDO CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779038 Nr: 5803-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PIRES LAURENTINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786270 Nr: 8719-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MATSUOKA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795364 Nr: 12544-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801191 Nr: 14833-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARY ALVA DE SOUZA MEDEIROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822539 Nr: 3790-44.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCY MARIA GERALDA DOURADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA quanto a designação da data para inicio 

da Pericia à realizar-se na Secretaria da 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, no dia 18 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754834 Nr: 10227-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FLORES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002927-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOGRAOS CEREAIS E FARELOS EIRELI (EXECUTADO)

SILVIO MOREIRA ELIAS (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. 1002927-71.2016.8.11.0003 Valor da causa: $2,306,731.07 

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: 

RONDOGRAOS CEREAIS E FARELOS EIRELI Endereço: AVENIDA DOS 

TRANSPORTES, 1969, LOTE 9/11, QUADRA 09, SALA 5A, PARQUE 

INDUSTRIAL VETORASSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-035 Nome: 

SILVIO MOREIRA ELIAS Endereço: RUA D, S/N, MARIA VETORASSO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 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. 
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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: 

$2,306,731.07. 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, 29 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: 1002368-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS (EXECUTADO)

JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS 73991856972 (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. 1002368-80.2017.8.11.0003 Valor da causa: $53,149.54 

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: 

JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS 73991856972 Endereço: RUA PEDRO 

FERRER, 1712, APTO 304, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-730 Nome: JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS Endereço: NOVE, 209, 

SUN FLOWER, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 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: $53,149.54. 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, 29 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
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644764 Nr: 5744-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMÓSTENES MIRANDA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623222 Nr: 6126-03.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE ALMEIDA GUIMARÃES, WADSON 

SALES LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Defiro o pedido retro.

II – Expeça-se nova certidão conforme requerido as fls. 693. Advirta ao 

nobre causídico para que tal situação não se repita, sob pena de 

indeferimento do pleito, tendo em vista que documentos de tamanha 

importância devem ser guardados com mais cautela, até porque, o E. TJMT 

encontra-se em campanha de utilização consciente de papel e outros 

materiais de trabalho.

III – Após, retornem os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616152 Nr: 6846-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCK COLARES DE SOUSA, WILISMAR 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA de Carvalho santana 

- OAB:, KAMILA DE CARVALHO DOURADO - OAB:25.289/0, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279-MT

 (...) 3. Dispositivo. Reexaminando a questão decidida, concluo que não 

deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem resistem 

às razões do recurso, de forma que a mantenho. Remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observadas as formalidades 

legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 295833 Nr: 3296-16.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MARCONES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. Desse modo, reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 290379 Nr: 2348-11.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ROBERTO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603704 Nr: 1454-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVIDI JOSE DE SOUZA, CLEBER PALMEIRAS 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 230, pois é tempestivo.

II – Intime-se a Defensoria Pública pelo réu, para apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327972 Nr: 6012-40.2009.811.0064

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL BECKER - OAB:, SELSO 

LOPES DE CARVALHO - OAB:3556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLYLE POPP - 

OAB:15356PR, MÁJEDA DENISE MOHD POPP - OAB:14983PR, PAULO 

ROBERTO RIBEIRO NALIN - OAB:18672PR, SABRINA GUERRA LIMA - 

OAB:221478

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISADORA DO 

NASCIMENTO BARBOSA, para devolução dos autos nº 

6012-40.2009.811.0064, Protocolo 327972, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 638260 Nr: 135-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 135-75.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 341 de 424



AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA

INTIMANDO: Réu(s): Paulo Henrique Dias Souza, Cpf: 05273809118, Rg: 

23835826 SSP MT Filiação: Célio Jerônimo de Souza e Helida Dias Ribeiro, 

data de nascimento: 26/02/1993, brasileiro(a), natural de -MT, solteiro(a), 

autônomo, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA, qualificado nos autos, imputando-lhe as 

sanções do art. 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso 

narrado nos seguintes termos:

“Constam dos autos do inquérito policial que no dia 01/01/2016, por volta 

das 05h37min., na Rua K, Quadra 14, Casa 10, Bairro Ana Carla II, nesta 

cidade, o denunciado Paulo Henrique Dias Souza, conduzia em proveito 

próprio e sabendo ser produto de crime, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 

150 Fan ESI, ano/modelo 2010/2011, cor preta, placa NPO-6836, 

devidamente apreendida (fl. 05), e avaliada em R$ 4.919,00 (fl. 19), 

pertencente à vítima Solivan José Correa.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar recebeu 

ligação de uma pessoa se identificando como Juliana, a qual informou que 

o denunciado estava transitando pelo Bairro Ana Carla II com a referida 

motocicleta, a procura de determinada pessoa para praticar crime contra a 

sua vida (fatos apurados em autor apartados).

De imediato, os milicianos se deslocaram até o local indicado, onde em 

diligências lograram localizar o denunciado na residência de Kellen Viegas 

Almeida, situada na Rua K, Quadra 14, Casa 10, Bairro Ana Carla II. No 

referido endereço, a PM encontrou duas motocicletas com aparente 

adulteração em sinal identificador de veículo.

Segundo conta dos autos, os agentes da segurança pública estadual 

também localizaram, próximo aquele endereço, a motocicleta utilizada por 

Paulo Henrique, sendo que ao procederem consulta via INFOSEG 

constataram que a mesma era produto de roubo, ocorrido em data de 

25/12/2015 (BO. n. 2015.387358, fls. 21/23).

Diante disso, a Polícia Militar encaminhou o denunciado à 1ª Delegacia de 

Polícia, onde fora lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu 

desfavor. [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 22.01.2016 (fls. 44); citação realizada às fls. 

56/57 e resposta à acusação apresentada às fls. 75.

3. No dia 06.02.2017 deu-se inicio a audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que foram inquiridas a vítima Solivan, as testemunhas Daiane, 

Genival e Alderi, cujos teores foram gravados em mídia digital anexada à 

fl. 140.

4. Em audiência de continuação realizada no dia 14.09.2017 foi realizado o 

interrogatório do réu, cujo teor foi gravado em mídia digital anexada à fl. 

154.

 5. As partes desistiram da oitiva das demais testemunhas.

6. Nas alegações finais apresentadas por meio de memoriais escritos, o 

Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia (fls. 155/157).

7. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do acusado, ante a 

insuficiência de provas (fls. 161/163).

8. É o relato. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

9. Trata-se de ação penal que imputa ao acusado as sanções do art. 180, 

caput, do Código Penal, cuja conduta típica está delimitada nos seguintes 

termos:

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, recebe ou oculte:

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

II.1.2. DA MATERIALIDADE

10. A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de 

ocorrência de fls. 20/21; termo de exibição e apreensão de fls. 11; termo 

de entrega de fls. 32; auto de avaliação indireta de fls. 25 e pelos 

depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

II.1.3. DA AUTORIA

11. Muito embora o réu tenha negado perante a autoridade judicial a 

realização do crime, a autoria delitiva está demonstrada nos autos, pois 

existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática 

do crime.

12. O Policial Militar Alderi Tiago da Silva Rezende, ouvido em juízo, afirmou 

que a sua guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de 

violência. Chegando no local, visualizaram o acusado próximo a 

motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI, cor preta, placa NPO-6836 e ao 

realizarem checagem no veículo foi constatado que se tratava de produto 

de roubo/furto.

13. Disse ainda, que pessoas que estavam na residência, indicaram o 

acusado Paulo Henrique como sendo o proprietário da motocicleta, razão 

pela qual foi realizada sua prisão em flagrante.

14. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Genival Sousa de 

Oliveira.

15. Como se sabe, o depoimento dos policiais militares constitui elemento 

de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes 

e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do 

acusado.

16. A propósito, é a jurisprudência:

TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).

 17. A testemunha Daiane Bizerra da Silva, ouvida em juízo, disse que 

presenciou o momento em que a polícia militar abordou o acusado na 

posse da motocicleta e o levou preso.

18. Já o acusado Paulo Henrique, ao ser ouvido perante a autoridade 

judicial, negou ser proprietário da motocicleta, dizendo que estava muito 

abaixo do local onde a motocicleta foi localizada e que não sabe quem 

seria o proprietário da mesma, contudo tal alegação é desprovida de 

qualquer elemento probatório.

19. Portanto, impossível falar-se em absolvição, pois, dos elementos de 

prova constantes dos autos, é possível concluir sem maiores esforços 

que o acusado estava na posse da motocicleta.

20. Isto porque, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que o 

mesmo foi abordado na posse da motocicleta, bem como a testemunha 

Daiane afirmou que presenciou o momento em que os militares abordaram 

e efetuaram a prisão do acusado.

21. Aliás, nessa perspectiva, sabe-se que nos casos de receptação, 

cabe ao acusado apresentar justificativa plausível sobre a origem do bem, 

o que não se verifica no presente em que o acusado não conseguiu 

demonstrar de forma convincente que não estava na posse da 

motocicleta, bem como não arrolou testemunhas a fim de comprovar o 

alegado.

22. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – TJDFT – PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. 

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA CONDUTA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. ELEMENTO SUBJETIVO DO 

TIPO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPO DECORRIDO. RECONHECIDA A 

PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Mantém-se o decreto condenatório pela 

prática do delito de receptação se as provas produzidas nos autos, 

aliadas às circunstâncias da apreensão do bem comprovam que os réus 

tinham conhecimento da origem ilícita do bem. 2. Uma vez encontrado na 

posse de bem de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar que não tinha 

conhecimento ou, pelo menos, não tinha condições de saber sobre a 

origem do bem. Hipótese em que há inversão do ônus da prova, 

porquanto, pelas próprias circunstâncias que o acusado se coloca, 

volta-se contra ele a presunção de culpabilidade. 3. Incabível a 

desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º do CP), se há 

provas nos autos de que o réu, no exercício de atividade comercial, 

adquiriu uma motocicleta produto de furto, sem qualquer nota fiscal ou 

documento que atestasse sua procedência, não se cercando de qualquer 

garantia, como ao menos um recibo de compra. 6. Recursos conhecidos e 

improvidos. (Acórdão n.755046, 20090710073916APR, Relator: CESAR 
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LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª 

Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 

31/01/2014. Pág.: 207)

23. Desta forma, existem elementos suficientes para imputar ao acusado 

autoria do delito, sendo a versão apresentada pelo mesmo absolutamente 

inverossímil e isolada nos autos.

 24. Ademais, nenhuma testemunha ou outro meio de prova foi produzido 

nos autos a ponto de eximi-lo do crime em questão.

25. Assim, se a justificativa do réu encontra-se isolada nos autos e as 

circunstâncias em que realizada a sua prisão indicam sem sombra de 

dúvidas que a motocicleta produto de roubo/furto foi encontrada em sua 

posse, não há como absolver o acusado Paulo Henrique.

26. Portanto, diante do interrogatório do réu aliado aos depoimentos dos 

policiais que realizaram a prisão do mesmo, constitui elemento probatório 

suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor condenação.

III – DISPOSITIVO

27. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA como incurso nas sanções previstas no 

art. 180, caput, do Código Penal.

III.1 – DOSIMETRIA DA PENA

28. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

29. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, 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.

b) Antecedentes: diante da condenação existente em face do réu (ação 

penal 3440-38.2014.811.0064 – encartada aos autos da execução 

penal/cód. 647508 – 4ª vara criminal desta comarca), valoro 

negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(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). No caso dos autos, não constato 

nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “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). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, inexistem elementos a 

serem valorados negativamente.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

30. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 31. No caso, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. 

Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada 

circunstância negativa.

32. Diante disso, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada 

circunstância judicial supramencionada, fixo a pena-base em 01 ano, 04 

meses e 15 dias de reclusão.

33. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes e a serem 

reconhecidas.

34. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou 

diminuição de pena aplicável ao caso.

 35. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

III.2 – PENA DEFINTIVA

36. Assim, fixo a pena final para este crime em 01 ano, 04 meses e 15 

dias de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, 

diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.

37. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da reprimenda.

38. Substituição da pena: diante da condenação penal existente em 

desfavor do acusado, entendo que a substituição não é socialmente 

recomendável.

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

39. Da prisão preventiva: não obstante a reincidência delitiva, mas diante 

do regime fixado e do quantum de pena aplicado, com fundamento no art. 

387, § 1º, do CPP, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

 40. Indenização à vítima: tendo em vista que a motocicleta foi devidamente 

restituída à vítima, deixo de fixar reparação de danos morais e materiais 

supostamente sofridos pela vítima.

41. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

42. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

43. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

44. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao 

condenado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, conforme 

determina o artigo 1.692, § 2º da CNGCGJ/MT. Publique-se, registre-se e 

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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaina Ribeiro 

Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 29 de outubro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628612 Nr: 1251-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR VILELA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1251-53.2015.811.0064 – Cód. 628612

Vistos.

O acusado EDGAR VILELA PASSOS foi denunciado por ter, 

supostamente, cometido os crimes previstos no art. 306, caput da Lei 

9.503/97.

A denúncia foi recebida e o acusado foi devidamente citado. Durante a 

instrução processual, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo, submetendo-se às condições impostas (fls. 44/46).

À fl. 52, a representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento integral das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as penas mínimas cominadas aos delitos imputados 

ao acusado enquadram-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 

9.099/95, suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

44/46, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado EDGAR VILELA PASSOS, devidamente 

qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628612 Nr: 1251-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR VILELA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Verifico que na decisão de fl. 53, deixou de tratar acerca da fiança 

recolhida nos autos, razão pela qual em tempo, DETERMINO que seja 

restituída ao acusado EDGAR VILELA PASSOS a fiança recolhida no feito 

(fls. 16 e 21), para tanto, considerando que o acusado conforme certidão 

de fl. 50, forneceu seus dados bancários, proceda-as a imediata 

transferência do valor mediante alvará eletrônico.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646567 Nr: 7304-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE MATOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Autos nº 7304-16.2016.811.0064 – Cód. 646567

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 211, a qual noticia que o advogado 

Onório Gonçalves da Silva Júnior – OAB/MT 12.992, embora tenha levado 

os autos em carga no dia 14.08.2018 para apresentação de memoriais 

finais, devolveu o feito em 31.08.2018, sem a apresentação de 

mencionada peça.

Desta forma, intime-se o acusado RAFAEL DE MATOS NUNES, para no 

prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado, para apresentar suas 

alegações finais em virtude da inércia do profissional por ele contratado 

ou se o Juiz deve lhe nomear defensor público para oferecimento dos 

memoriais finais e, neste caso, as razões pelas quais não possui 

condições de contratar advogado.

Por fim, oficie-se ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil de Mato Grosso para apurar eventual infração administrativa por 

abandono de causa (art. 34, XI, da Lei 8.906/94).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641890 Nr: 3345-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Intimação do douto advogado constituído, Dr. Olavo Claudio Luvian de 

Souza - OAB/MT 17.715, para apresentar Memoriais em favor de seu 

constituinte, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625738 Nr: 7895-46.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON WELLINTON COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) Contudo, como maneira de se fazer isso, entendo que o Código de 

Trânsito traz uma forma alternativa de se obter o resultado desejado, qual 

seja, o de encontrar o réu, ou, o de impor a ele uma medida que o obrigue 

a “procurar” o Poder Judiciário.O Código de Trânsito dispõe.Art. 293. A 

penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a 

cinco anos.Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, 

havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, 

como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou 

ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu se encontra em local incerto e não sabido, determino a suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, devendo ser expedido 

ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, determinando a inclusão desta 

restrição em seus cadastros, salientando que o réu deve comparecer 

perante este juízo para ser citado e responder a presente ação penal, 

momento em que será imediatamente determinada a suspensão da 

presente medida. Diante disto, arquive-se o feito provisoriamente, com 

baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do prosseguimento do feito em 
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caso de comparecimento do acusado. Ademais, nos termos do art. 109, IV 

do CP, após a data de 24/08/2026 voltem os autos conclusos para 

deliberação acerca da continuação da contagem da prescrição.Expeça-se 

e comunique-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676559 Nr: 8349-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LIMA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 (...)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.: 679299 Nr: 10869-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder ao 

interrogatório do réu TOBIAS ALMEIDA FAGUNDES para o dia 23.11.2018, 

às 13h40.

Intimem-se o réu, o Ministério Público e a Defesa/Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 604188 Nr: 1943-57.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IVONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, informar os dados 

bancários para restituição de quantia apreendida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 325214 Nr: 3276-49.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 293, pois é tempestivo.

II – Intime-se a Defensoria Pública pela ré, para, em 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 643695 Nr: 4871-39.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE THORLONE SEVERINA 

MAGALHÃES, ANDERSON DUARTE CARVALHO, GIVANILDO PEREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimares 

Junior - OAB:15694 MT, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 

3.402

 (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto de 

Apresentação e Apreensão de fl. 17, todos em favor do Estado de Mato 

Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado no 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. III – 

Outrossim, os bens apreendidos não são de interesse público e tampouco, 

vislumbro utilidades, o que impede suas doações, necessitando, portanto 

destruí-los, sendo eles 04 (quatro) capacetes rosas, 02 (dois) capacetes 

pretos, 02 (dois) celulares Samsung pretos com grafite, 02 (dois) 

celulares LG pretos, 02 (dois) celulares Sony Pretos, 01 (um) celular LG 

preto com branco, 01 (um) celular Samsung branco, 01 (uma) carteira 

preta, 01 (uma) máquina pneumática puma amarela, 01 (uma) chave de 

motocicleta, 02 (dois) molhos de chave, 01 (um) boné azul, 01 (uma) 

chave de veículo, 01 (um) binóculo, pelas razões delineadas, DETERMINO 

sua destruição. IV – Portem-se com as devoluções dos objetos lícitos, 

sendo eles, 01 (um) RG e 01 (uma) carteira de trabalho em nome de Alinne 

Gislainne Soares da Silva, 01 (uma) CNH em nome de Thecia Lourenço 

Furtado, 01 (uma) CNH em nome de Robson Barbosa Borges, 01 (um) título 

eleitoral, 01 (um) CDI, 01 (um) RG, 02 (duas) carteiras de trabalho, 01 

(uma) CNH e 02 (dois) crachás, todos em nome de Douglas da Silva Nunes 

e 01 (uma) CRLV em nome de Rayane Teixeira Castilho. V – Visto que as 

drogas apreendidas nos autos já foram incineradas, proceda-se somente 

com a cremação do apetrecho confiscado, sendo, 01 (um) cachimbo 

artesanal, fl. 17 e após efetuada a destruição e lavrado o auto 

circunstanciado, certificando-se neste a destruição total realizada, dê-se 

ciência ao Ministério Público. VI - Nos termos do disposto no art. 25, caput, 

da Lei nº 10.826/03, observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se a 

arma de fogo, apreendida em fl. 17, sendo, um revólver calibre 38, marca 

Taurus, numeração 950276, junto com munições calibre 38 intactas, ao 

Comando do Exército. (..)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680093 Nr: 11634-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA LETÍCIA GRAFF BIBO, MATHEUS 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 (..) 3. Dispositivo. I – Notifiquem-se os acusados para, em 10 (dez) dias, 

apresentar defesa escrita, devendo ser questionados se possuem 

advogado constituído e condições de constituir um; em caso negativo, fica 

desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta vara, devendo ser 

intimado para apresentar defesa, independentemente de nova decisão. II - 

Autorizo a realização de degravação e quebra de sigilo do aparelho 

celular apreendido na posse dos indiciados, ou equivalente das 

mensagens integrais no celular do investigado (Aparelho celular Samsung, 

cor cinza, IMEI´S 355969066825347 e 355970066825345 e Aparelho 
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celular Samsung, cor Preta, IMEI´S 354923085775448 e 

354924085775446) no WhatsApp, Telegram, Kik, Skype, SnapChat, 

Facebook Mensenger, GoSMS Pro, Im+, WeChat, BBM, Viber, dentre 

outros aplicativos e outras redes sociais daquele com outros 

interlocutores, assim como em agendas, ligações recebidas, efetuadas, 

perdidas, mensagens SMS e equivalentes entre outras, nos eventuais 

celulares. III – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do 

acusado Matheus Rodrigues de Souza, uma vez que não houve alteração 

fática ou jurídica que embasasse o pedido. IV – Colham-se os 

antecedentes criminais, conforme requerido. V – Requisite-se laudo de 

constatação definitivo de drogas, anotando-se o prazo de 05 (cinco) dias. 

VI – Outrossim, DETERMINO seja procedida a identificação criminal do 

acusado Matheus Rodrigues de Souza. Oficie-se a Gerência de 

Identificação, desta comarca, para no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 

a identificação supracitada, inclusive por meio de grafotécnico e 

fotográfico, bem como, realizar o confronto das impressões digitais do 

acusado com aquelas eventuais existentes no banco de dados da 

Secretaria de Segurança Pública. VII – Intime-se a defesa e dê-se ciência 

ao Ministério Público acerca desta decisão. VIII - Apresentada a peça de 

defesa voltem-me conclusos para deliberar quanto ao recebimento da 

denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637020 Nr: 7937-61.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WESLEY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intime-se o réu, Jonathan Wesley da Silva para que, em 05 dias, habilite 

defensor de sua confiança para que apresente alegações finais, 

cientificando de lhe ser nomeado defensor dativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 329603 Nr: 412-04.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Defiro a cota ministerial, fl. 241.

II – Conforme certidão da defesa, fl. 238, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de interrogatório do réu Sandro 

Ferreira Rodrigues.

 III – Retornando, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

sucessivamente, apresentarem seus memoriais.

IV – Após, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 614783 Nr: 5430-98.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ANDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, João Batista Borges Júnior - OAB:

 Trata- se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado Josimar 

Anderson da Silva, pela prática, em tese do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06 c/c art. 40, inciso VI da Lei 11.343/06, ocorrido em 15 de agosto 

de 2013. O acusado foi devidamente notificado à fl. 78. Foi apresentada 

sua defesa prévia, fl.82. Após audiência de instrução e julgamento, fl. 

130/135, abriu-se vista para o Ministério Público que apresentou 

memoriais, fls. 202/207. Ademais, ante a não manifestação da defesa, 

sendo o mesmo intimado em audiência, findou-se o prazo conforme 

certidão, fl. 218. É o relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Considerando que o causídico, Dr. João Batista Borges Júnior – 

OAB/MT 7.637, devidamente intimado para apresentar alegações finais, 

conforme certidão de fl. 218, quedou-se inerte, oficie-se ao Tribunal de 

Ética da OAB/MT para providências cabíveis.

II – Intime-se o réu Josimar Anderson da Silva para, no prazo de 10 (dez) 

dias, constituir novo defensor para patrocinar sua defesa nos autos, sob 

pena de ser nomeado Defensor Público.

III – Decorrido o prazo, e não sendo constituído novo advogado ou 

apresentado os memoriais, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação das alegações finais.

IV – Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664513 Nr: 12918-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 I – Presto, nesta data por ofício, (128/2018 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Recebo o recurso de apelação interposto as fls. 144, pois é 

tempestivo.

IV – Intime-se a defesa, para, em 08 (oito) dias, apresentar as razões 

recursais.

V – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

VI – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600107 Nr: 4543-85.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIBIA FERNANDA BRITES NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Muhamad Abdel Jalil 

- OAB:5794

 [...] )3. Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada JANÍBIA FERNANDA BRITES NILSON, conforme inteligência do 

artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código 

Penal Brasileiro.Determino a restituição dos bens lícitos apreendidos as fls. 

34 a requerida. Intime-a, através de sua defesa constituída para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retirar os objetos descritos no auto de apreensão, 

sob pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente ao 

Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente.Transcorrido o prazo e não 

havendo manifestação, desde já DETERMINO o perdimento dos bens 

apreendidos e discriminados no termo de exibição e apreensão de fl. 14, 

todos em favor do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas 

- FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a 

origem lícita. Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, 

responsável pela alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do 

tráfico no Estado de Mato Grosso, para proceder com a destinação dos 

bens apreendidos.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se eIntimem-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677497 Nr: 9176-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMEM SANTOS COSTA, Cpf: 

02806791146, Rg: 1847373-3, Filiação: Ulisses Francisco da Silva e Ana 

Macedo da Silva, data de nascimento: 04/11/1981, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a), doméstica, Telefone (66)99692-5850. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664294 Nr: 12738-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSVDS, LSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALQUIRIA SOUZA RODRIGUES, Cpf: 

04435334151, Filiação: Angela Maria Souza Porto e Sidinei Paulo 

Rodrigues, brasileiro(a), solteiro(a), interditada, Telefone (66)99610-1066. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677367 Nr: 9073-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JERUSA MAYER, Cpf: 00808450026, Rg: 

2090231305, Filiação: Selma Kreuzberg e Ildo Mayer, data de nascimento: 

13/07/1984, brasileiro(a), natural de Santo Angelo-RS, solteiro(a), 

motorista, Telefone (66)99613-0796. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 675794 Nr: 7683-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): STEFANY MIRANDA DE OLIVEIRA, Rg: 

29635969, Filiação: Andreia Miranda e Alex Sandro de Oliveira, 

brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Telefone 99683-6203. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 21 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666969 Nr: 15073-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJLdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUMA MARIA DA CONCEIÇÃO DA 

COSTA, Cpf: 04942362130, Filiação: Sebastiana Maria da Conceição e 

Joaquim José da Costa, brasileiro(a), convivente, do lar, Telefone 

(66)99618-5214. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, diante do acima exposto e, em consonância com 

o parecer ministerial retro, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Intime-se a vítima, 

ainda que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, 

poderá requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo 

novos motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672753 Nr: 4983-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZETH DA CRUZ OLIVEIRA, Rg: 

24744603, Filiação: Domingas da Cruz e João Ferreira de Oliveira, 

brasileiro(a), convivente, operadora de caixa, Telefone (66)99939-5916. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente 

medida protetiva e DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com 

fulcro no que determina o Artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que 

a qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a 

seu favor.Decorrido o prazo recursal, arquive-se o feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de setembro de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza 

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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 626419 Nr: 8386-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDC, TRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILER ROSA DE CASTRO, Cpf: 

38484447120, Rg: 544942, Filiação: Ana Rosa de Castro e Nilo de Almeida 

Castro, data de nascimento: 02/07/1970, brasileiro(a), natural de 

Jaupaci-GO, convivente, pedreiro, atualmente em local incerto e não 

sabido TITO ROSA DE CASTRO, Cpf: 28826736120, Rg: 0320389-1, 

Filiação: Nilo de Almeida Castro e Ana Rosa de Castro, data de 

nascimento: 31/03/1962, brasileiro(a), natural de Jaupaci-GO, convivente, 

comerciante e pedreiro, Telefone 9601-1342 e atualmente em local incerto 

e não sabido L P F, Filiação: Edilene Domingos Freitas e Amarilio Pereira, 

data de nascimento: 29/09/2006, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 9612 9953. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo Ministério Público em face dos acusados WILER ROSA DE CASTRO e 

TITO ROSA DE CASTRO, devidamente qualificados nos autos e, por 

consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no 

Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Isento os acusados do 

pagamento das custas processuais, diante da presente sentença 

absolutória.Intime-se a vítima, do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se os acusados e seu defensor(a) da presente sentença, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, 

SSP, INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os 

devidos fins de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de 

Processo Penal .Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos 

de eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado 

neste processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de Agosto de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 26 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 760330 Nr: 13502-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Advogado da parte Requerida para apresentação de 

memoriais, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 793673 Nr: 11730-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. MARTIN DOS REIS ME, TOLEDO E OLIVEIRA 

TRANSPORTADORA LTDA - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA RODRIGUES SOUZA 

- OAB:378.960/OAB/SP, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062 ,  DEUZANIA MARQUES V ILELA - 

OAB:5.177/OAB/MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os Advogados dos Requeridos para apresentação das 

Alegações Finais, no prazo legal.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000227-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do nos termos do § 1º do 

Art. 1010 do CPC/15, remeti para publicação via DJE, expediente para 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quize) dias, SOBRE PENA DE 

PRECLUSÃO, apresente a(s) CONTRARAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 14276613 ).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010139-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010139-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADILSON 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA 

S.A., SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar preparo da carta 

precatória, no prazo de 15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não 

preparadas, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010201-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CRISTINA PAES (REQUERIDO)

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010201-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A REQUERIDO: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 

LTDA - ME, JUSSARA CRISTINA PAES Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010247-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010247-68.2018.8.11.0015. REQUERENTE: REDE 

MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL 

MILHOMEM DOS SANTOS Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se 

de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas 

devidas, consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Sinop - MT, 29 

de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002355-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO HENRIQUE GONCALVES MARTINS (EXECUTADO)

MARLENE MORETTI MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, anexar aos autos a guia referente ao preparo da carta precatória a 

ser encaminhada à comarca de Presidente Prudente-SP, haja vista que na 

petição de ID 14516972 fora mencionado a juntada da referida guia, 

porém, a mesma não fora anexada. Saliento que a carta precatória já fora 

expedida.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010076-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES MOTA (RÉU)

VALDECIRA BATISTA DE SOUZA MOTA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010201-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA CRISTINA PAES (REQUERIDO)

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) e R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para os dois endereços informados, para 

o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010350-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCIAN DE CAPIVARI-TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENI ODILA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERIDO)

QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 152875 Nr: 969-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BERALDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 155804 Nr: 2969-77.2011.811.0015

 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: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 

FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Intime-se a parte executada para pagar as custas finais, em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275747 Nr: 13555-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MARTINS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Alvarenga Magalhaes - 

OAB:101112, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 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, 

prazo de 5(CINCO) dias, tomar ciência acerca do(a/s) MALOTE DIGITAL 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s).( 667/668 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 116992 Nr: 9342-95.2009.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER RIBEIRO, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeiram o 

que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 2622-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARCIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO FIAT S/A, TROPICAL COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

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

- OAB:OAB/MT 10.661

 Intime-se a exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que for de 

direito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação da 

dívida e consequente extinção do processo pelo pagamento, de acordo 

com o art. 924, inciso II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78297 Nr: 6659-90.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BONIFÁCIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, requerendo o que for 

de direito, cientificada de que seu silêncio será interpretado como quitação 

da dívida e consequente extinção do processo pelo pagamento, de acordo 

com o art. 924, inciso II, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009693-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON BARBOSA SILVA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009693-36.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NAILTON 

BARBOSA SILVA DE LIMA RÉU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Pretensão 

declaratória de nulidade de cobrança de taxa condominial e taxa de 

limpeza, c/c restituição de valores cobrados indevidamente, indenização 

por dano moral, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, 

aviada por Nailton Barbosa de Lima em face de Ivanildo Ramos Vieira e 

Camping Club Portal da Amazônia, todos qualificados. Relatado, em suma, 

que em 2014 adquiriu um terreno nº 01-G, quadra 17-A, com área total de 

350m², no loteamento Camping Club Portal da Amazônia, mediante contrato 

de compromisso de compra e venda e outras avenças. Informado que no 

referido instrumento restou pactuado que o requerente efetuaria o 

pagamento do montante equivalente a R$ 69,77, para fins de taxa de 

manutenção condominial (Cláusula Décima Primeira), bem como o valor de 

R$ 58,20, referente a taxa de limpeza do lote (Cláusula Nona). Alegado 

que as aludidas taxas de limpeza e condominial são ilegais, haja vista que 

o Camping Club não se enquadra no conceito de condomínio privado, vez 

que nunca existiu e não passa de um bairro clandestino, irregular, sendo 

objeto de investigação pelo Ministério Público nos autos de Inquérito Civil 

nº 09/2010, onde restou constatado que o loteamento foi implantado em 

total desobediência à Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 

6.766/1979), bem como demais normais legais. Alegado, também, que a 

rede elétrica do condomínio foi doada pela CEMAT, cuja manutenção é 

realizada pela Prefeitura Municipal, porém a parte requerida continua 

cobrando a taxa de consumo de energia elétrica, taxa de iluminação 

pública, sendo também cobrado IPTU. Narrado que ao tentar acessar o 

mercado de consumo teve que devolver os produtos escolhidos em razão 

de ter sido indevidamente negativado seu nome por conta de tais 

pendências. Pugnada tutela de urgência em caráter antecedente para que 

sejam determinadas as seguintes medidas, a saber: 1) a imediata entrega 

da escritura do imóvel; 2) seja promovido o cancelamento da negativação 

de seu nome; 3) que se abstenham de cobrar as taxas de limpezas e 

condominiais vencidas e vincendas, referentes ao empreendimento 

Camping Club. É o relatório. Decido a pretensão de tutela provisória de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde 

que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Conforme depreendido do Id. 15677328, a negativação 

ocorreu em razão de um suposto débito no valor de R$ 5.022,15. Tais 

cobranças são relativas a taxas de condomínio e de limpeza. Segundo a 

tese da parte autora são indevidas, uma vez que o loteamento em 

discussão não tem natureza condominial e está irregular. A priori, sem 

adentrar o mérito, é de bom alvitre mencionar que as taxas de manutenção 

criadas por associação de moradores não obrigam o não associado ou o 

que a elas não anuíram. No ordenamento jurídico brasileiro, há somente 

duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a 

existência do contrato, questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de 

obrigação. Se as irregularidades apontadas se confirmarem, valendo por 

ora os indícios que geraram uma ação civil pública documentada no 

processo, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de 

limpeza, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome 

da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que 

certamente será aclarado ao final. Eventualmente, acaso comprovado 

tratar-se de mera associação de moradores e não de um condomínio 

propriamente dito, calha frisar que se estará diante de uma associação 

civil. Nessa conjuntura, a exclusão do nome da parte requerente dos ditos 

cadastros restritivos pode se revelar razoável e proporcional, como 

medida de justiça. Basta por enquanto a probabilidade de assistir-lhe 

razão. Ademais, conforme mencionado, a regularidade do empreendimento 

imobiliário, que daria suporte às cobranças invectivadas, está em 

discussão na documentada ação civil pública, sob a tese de que seria 
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irregular. Nesta hipótese, a priori e por enquanto, as cobranças se 

revelam possivelmente insubsistentes, a solapar a legitimidade das 

restrições creditícias anunciadas, que podem significar doestos negociais 

indesejáveis, a serem sanados de plano. Se o alegado com lisura, lealdade 

e boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser 

verdadeiros, denota coerência frente ao direito do consumidor, então a 

plausibilidade ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que 

determina o direito à tutela pretendida liminarmente. De outro modo, o 

contorno postulado em tutela de urgência não sugere prejuízo desmedido 

à parte requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da 

parte autora ora afetada de maneira duvidosa, segundo a tese, 

ciceroneada por elementos de convicção documentais consistentes. Além 

do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Basta a determinação de retorno das 

inscrições no cadastro restritivo mencionado, desde que producente a 

antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir a tese até o 

momento razoavelmente soberba. Aferido o primeiro requisito insculpido 

no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito 

aduzido, acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda 

mais para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC tem vocação para 

provocar. Carrega sérios gravames às suas relações comerciais, máxime 

as contratadas a prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que 

lidam majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em 

ceder crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros 

restritivos correlatos. As inscrições negativadora, de fato, impedem o 

acesso ao crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem 

do próprio comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os 

registros podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. Portanto, no concernente à suspensão das 

cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de limpeza, tendo como 

consequência natural a exclusão temporária , até a sentença ou a 

qualquer tempo, do registro do nome da parte requerente no cadastro 

desabonadores de crédito mencionado, é medida de justiça. Quanto ao 

fornecimento da escritura pública do imóvel, que a parte autora confunde 

com esquisito “fornecimento de matrícula”, verificado que consta na 

cláusula sexta, parágrafo terceiro, do contrato, que a documentação para 

registro da escritura pública dos imóveis seria fornecida pelos requeridos, 

após liberação do projeto do licenciamento ambiental do empreendimento 

pela SEMA e efetivado o registro definitivo do loteamento Camping Club 2ª 

etapa no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, não havendo 

demonstração de liberação do aludido projeto e preenchimento dos demais 

requisitos, sem um prazo previamente acertado, é imprescindível que seja 

oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de 

modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível 

vislumbrar o direito da parte. Sobretudo porque não está claro, como 

restou suficientemente vislumbrado em relação às cobranças acima 

mencionadas, que a parte autora tenha cumprido todos os seus deveres 

de contratante a ponto de merecer desde logo a obtenção da escritura 

pública cobiçada. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis que podem configurar 

hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em 

relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado as regras 

avençadas em aparente e denunciado contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem deferir parcialmente o pedido de tutela 

de urgência em caráter antecedente, para determinar, até o deslinde final 

da ação, sob pena de astreintes ser arbitradas em seu desfavor: a) a 

suspensão das cobranças relacionadas a taxas de condomínio e de 

limpeza previstas nas cláusulas nona e décima primeira do contrato; b) a 

exclusão do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito 

(demonstrada a inclusão no SCPC), pertinentes às mesmas taxas acima 

mencionadas. Indefiro o pedido de “imediata entrega da escritura do 

imóvel”, que possivelmente se refere a sua escrituração. 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 03 de dezembro de 2018, às 14:00 

horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. 

Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 

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 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 o 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. Se 

alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em 

favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida 

demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 24 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009875-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009875-22.2018.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE NUNES 

DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Pretensão revisional de contrato, c/c declaratória de inexigibilidade de 

valores e indenizatória por danos morais, com pedido de tutela de 

urgência, aviada por José Nunes de Oliveira em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A., ambos qualificados. Narrou ter firmado contrato de 

financiamento com a parte demandada sob o n.° 42.6.500903-7 para 

aquisição do veículo VW Gol Geração IV/2008, no valor de R$ 24.113,00, 

a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 699,07, vencendo a primeira em 

16/12/2010 e as demais subsequentes. Relatou que após quitar por anos 

as parcelas do financiamento, em decorrência da invalidez permanente 

que o acomete (doença lombar grave), não conseguiu mais honrar a 

obrigação assumida, levando-o a firmar acordo extrajudicial, com a 

devolução do veículo e quitação do débito. Informou que mesmo com a 

dívida quitada a parte requerida protestou seu nome, sem qualquer 

notificação prévia, o que está lhe causando prejuízos, em razão de não 

poder realizar nenhuma transação comercial. Pugnou em caráter 

antecedente a tutela de urgência para sustação do protesto, por suposto 

débito no valor de R$ 29.559,94, referente ao aludido contrato de 

financiamento, inserto pela parte requerida, que segundo ele, é indevido. É 

o relato. Decido o pedido de tutela de urgência. A antecipação dos efeitos 
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da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Os litigantes em geral devem expor os fatos em 

juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, 

do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, 

art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a 

verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 

Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. 

Essa é a síntese desse relevante instituto. Ao que informa o documento 

agregado no processo, certidão positiva de protesto colacionada no Id. 

15751130, o nome da parte autora encontra-se protestado pelo requerido 

desde 05/04/2013 por suposto débito no valor de R$ 29.559,94, referente 

a uma nota promissória, mas com expressa referência a vincular o número 

do contrato mencionado: 4265009037. Elementos consistentes no 

processo a demonstrar que a parte autora pode ter sido protestada 

indevidamente, acaso realmente tenha liquidado o contrato. Nesse sentido, 

com efeito, teria a parte autora devolvido o veículo justamente em quitação 

do referido contrato de financiamento, conforme faz prova a 

correspondência emitida pelo próprio demandado de Id. 15751138. 

Aparentemente sem pendências. Desse modo, vislumbrado com razoável 

firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação. Isto é, há prova suficiente para determinar 

o alcance, ainda que provisório, do direito em tela, ou seja, a suspensão 

dos efeitos do protesto. No entanto, como se sabe, o deferimento de tutela 

antecipada, nos termos do art. 300, caput, do CPC, requer a coexistência 

tanto de da probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo o que redunda em um juízo de probabilidade. Já 

quanto ao perigo de dano, de igual forma é público e notório que o protesto 

de título em nome do devedor compromete o seu acesso ao crédito, ainda 

mais em se tratando de alegada inexistência da obrigação. Ademais, o 

contorno postulado em caráter antecedente da tutela não sugere prejuízo 

desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição 

da parte requerente ora afetada provavelmente de maneira indevida ou 

injusta. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do 

CPC. Basta a revogação da decisão de sustação dos efeitos do protesto. 

Desde que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer 

ruir, se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba. 

Presentes os requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do 

citado art. 300 do CPC. Noutra senda, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, cabível deferir o pedido de gratuidade 

da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Por derradeiro, evidenciado 

tratar-se de relação consumerista, existindo alegações verossímeis que 

podem configurar hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da 

parte autora em relação à parte requerida, que, não se descarta. Na 

conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de tutela de urgência 

em caráter antecedente, para determinar à parte demandada que proceda 

a imediata sustação dos efeitos do protesto, no máximo em três dias, pela 

suposta dívida apontada, informando a providência a este juízo no prazo 

da contestação, sob pena de pagar astreintes no valor diário de R$ 

1.000,00, incidindo até o limite do valor protestado, arredondado para mais. 

Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13:00 horas, a ser 

conduzida pela conciliadora credenciada pelo CEJUSC. Cite-se a parte 

requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. Assim como 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 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 o 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. Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser 

anotado para os fins devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte 

autora, consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar os 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquela. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 25 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito
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erroneamente apelidada também de declaratória (item 6.1.4 do pedido), 

com pleito de tutela provisória de urgência antecedente para que a parte 

requerida se abstenha de incluir seus nomes em cadastros restritivos de 

crédito e/ou promova a retirada, se já os tenha incluído, bem como de 

cobrar as parcelas vencidas e vincendas, aviada por Paulo Fidélis Miranda 

e Christina Marques Miranda, em face de – LC Empreendimentos 

Imobiliários SPE LTDA., todos qualificados. Narrou ter adquirido, por meio 

de contrato de compromisso de compra e venda, um imóvel urbano, 

localizado no Residencial Belvedere, com área de 300,00 m², pelo valor de 

R$ 74.612,40, matriculado no Registro de Imóveis de Sinop sob nº 70605. 

Deu uma entrada de R$ 3.990,00, parcelada em 04 vezes de R$ 997,50, e 

o restante seria liquidado em 120 parcelas mensais de R$ 588,52 cada, 

reajustáveis. Sustentou ter quitado 09 parcelas do acordado. Entretanto, 

por não ter mais condições de pagar, em decorrência da grave dificuldade 

financeira, deixou de honrar o compromisso, estando com três parcelas 

vencidas. Tentou a resilição na via administrativa ou o alargamento do 

prazo e das prestações contratuais, com notificação extrajudicial da 

requerida. Contranotificados, a discordar das proposições, exigindo o 

cumprimento do pactuado. Por isso pretendeu a declaração de nulidade de 

todo o negócio jurídico ou subsidiariamente de inúmeras cláusulas 

contratuais ou o decreto de resolução do contrato, com a devolução dos 

valores já pagos, na proporção indicada, reduzindo-se os encargos, c/c a 

condenação em danos morais no valor de R$ 9. 286,68. É o relatório. 

Decido a pretensão de tutela provisória de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Nesse 

passo, de acordo com a documentação coligida, soam críveis as 

alegações da parte autora, com aparente probabilidade de sagrar-se 

vencedora ao final da demanda, pelo menos em parte, tendo em vista a 

existência de cláusula resolutória, além de estar implícita no ordenamento 

jurídico, a chamada cláusula resolutória tácita (CC, art. 474). Demonstrado 

pela parte autora ter adquirido da parte requerida, por meio do contrato de 

compra e venda de Id. 15739843, o imóvel localizado no Residencial 

Belvedere, Lote n.º 32, da quadra nº 20, com área de 300,00m², no valor 

de R$ 74.612,40, do qual pretende abrir mão, pelas razões alegadas: falta 

de condições financeiras. Se o negócio não é feito com cláusula de 

irretratabilidade, o que parece ser a hipótese, até pela existência de 

cláusula resolutória expressa, que nunca poderá ter mão única, então a 

dissolução contratual é aparentemente possível. Ninguém é obrigado a 

permanecer vinculado a uma relação jurídica negocial. Em regra tem a 

faculdade de “desmanchar” o negócio. Claro que, nessa hipótese, 

arcando com os ônus decorrentes, desde que condizentes com a Lei e 

razoáveis contratualmente. E nesse ponto reside a ventilada resistência, 

com a alegação de que tais ônus que lhe estão sendo impostos são 

abusivos ou nulos, folgando-se inerte a parte acionada. Muito embora já 

no início tenha declinado que a primeira motivação desta causa seria não 

ter mais condições de pagar, em decorrência da grave dificuldade 

financeira, deixou de honrar o compromisso. Se são ou não abusivas ou 

nulas, é questão de mérito. Importa que a parte autora já pagou a quantia 

de R$ 9.286,68. A prenunciar que possivelmente está garantido o 

ressarcimento dos encargos decorrentes da resolução unilateral, ainda 

que judicial. O que autoriza a suspensão da continuidade dos pagamentos 

e qualquer cobrança respectiva. Inclusive a não sujeição de seu nome, 

por estas pendências, nos órgãos de proteção ao crédito. Tanto que já 

efetivada notificação extrajudicial com a pretensão de extinguir a relação 

jurídica material ou modificá-la substancialmente, com resistência 

documentada na contranotificação também agregada. Como importantes 

cláusulas gerais, da Lei, aplicáveis a todas as avenças, em princípio, 

estipulam os arts. 421 e 422 do Código Civil que “a liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”; sendo 

que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que 

este se faz pela mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 

do Código Civil. Isso implica que, a priori, a renitência de um dos 

contratantes não pode ser desarrazoada nem desproporcional, inclusive 

quanto a eventual inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, 

conforme autoriza os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil. 

Nesse passo, previsto na subcláusula única da cláusula quinta do 

contrato guerreado que, rescindido o contrato na forma legal, os 

compradores, somente terão direito a devolução das importâncias já 

pagas depois de deduzidas as despesas desembolsadas pela vendedora, 

fixadas em 30% sobre o valor da venda. Como ainda perder as arras. 

Além disso, a parte que der ensejo a rescisão contratual pagará multa 

penal de 10% do valor do contrato atualizado, que a parte autora inadmite, 

a exemplo da cláusula vigésima primeira. São questionamentos colocados 

em discussão que merecerão oportuno crivo judicial, pela síntese que 

advirá, mas que não deixam de informar, até pelos comandos legais, a 

possibilidade de pelo menos a resolução contratual que autoriza, em linha 

de princípio, a cessação dos pagamentos e, no reverso, consequente 

exigência deles. Sem aprofundar a análise de mérito, inconveniente nesta 

senda ainda incipiente do feito, considerando a mencionada prerrogativa 

de retratabilidade do negócio jurídico, ainda que basicamente pela 

argumentada crise financeira pela parte autora vivenciada, não dando 

conta de cumprir sua palavra, o que é lamentável sob todos os aspectos, 

a continuidade da cobrança das obrigações contratuais mostra-se 

contraproducente e com tez de potencial abusividade que pode redundar 

em desequilíbrio entre as partes. Probabilidade mínima do direito 

demonstrada. Pelo menos em relação à possibilidade de resolução 

contratual, que aponta a perspectiva de suspensão das obrigações 

contratuais, de maneira a obter tutela de urgência, nos limites pretendidos. 

Calha ressaltar como importantes cláusulas gerais, aplicáveis a todas as 

avenças, em princípio, estipulam os arts. 421 e 422 do Código Civil que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”; sendo que “os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Probidade e boa-fé objetiva estas que se estendem 

ao distrato, vez que este se faz pela mesma forma exigida para o 

contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. Isso implica que, a priori, a 

renitência de um dos contratantes não pode ser desarrazoada nem 

desproporcional, inclusive quanto a eventual inadimplemento ou mesmo 

intuito meramente de distrato, conforme autoriza os arts. 474 e 475 do 

citado Digesto Substantivo Civil. Por outro lado, o perigo de dano à parte 

autora é intuitivo. Cobradas as parcelas depois da notificação extrajudicial 

feita pela parte autora à parte requerida, da pretendida resolução do 

contrato, ainda que subsidiária, o não pagamento indicará perspectiva de 

mora, carreando mais encargos para quem quer simplesmente distratar. E 

nessas circunstâncias também não é descartado o risco de exigência 

contratual por outros meios que a prevenção da suspensão do pagamento 

inibirá, tipo protesto de eventual título garantidor ou mesmo a inclusão do 

nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, conforme 

expressamente receou. Restrição ao seu nome pode causar transtornos 

relevantes por conta de uma dívida que a própria denunciou ser incapaz 

de saldar e pretende resolver, com os ônus razoáveis que lhe afetar. O 

que se revela desnecessário a essas alturas da consecução contratual 

paralisada unilateralmente. Daí o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
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do processo. Portanto, presentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, conforme acima delimitado. 

De outro modo, o contorno postulado em tutela de urgência não sugere 

prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas resguardaria 

uma posição da parte autora ora potencialmente afetada sem sentido 

prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por elementos de convicção 

documentais consistentes. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão, deixando margem para 

a parte interessada adotar as medidas contratuais e legais que entender 

factíveis, como a cobrança, o protesto ou a inserção do nome da parte 

autora nos cadastros restritivos de créditos. Desde que producente a 

antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir a tese até o 

momento razoavelmente soberba. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por bem deferir, em 

parte, o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, de modo a 

determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vertidas 

no instrumento em discussão e vencidas depois da notificação 

extrajudicial feita à parte requerida em 27/09/2018, além de vedar a parte 

requerida incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de 

crédito, em razão do não pagamento delas ou excluí-lo, se já o inseriu. O 

fato de uma das partes lamentavelmente esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

diretamente a dispensa da relevante 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 10 de 

dezembro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora 

credenciada pelo CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 

dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como 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 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 o 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. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça 

à parte autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus 

da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte 

requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de outubro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010478-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PEREIRA BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010478-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WESLEY PEREIRA 

BESERRA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n.° 

10.931/2004, de um veículo, marca MARCA/MODELO: FORD - FIESTA 

SEDAN FLEX PULSE/CLASS/SEG.) 1.0 8V A/G 4P, ano fabricação 2009, 

CHASSI 9BFZF54A398405666, placa NPJ2999, cor PRATA e renavam n.º 

165047119, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 16.727,93, em 48 prestações mensais, 

mediante Cédula de Crédito Bancário nº 0102386070, garantido por 

alienação fiduciária o objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada constituída por 

meio de instrumento de protesto, deixando clara a constituição da mora. 

Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a parte 

requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito no 

contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro 

liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado de busca a 

apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos termos do art. 

3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a 

medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso 

queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe 

aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004767-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004767-12.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCIA 

CRISTINA DA SILVA EXECUTADO: BERTOLINO MESSIAS DA SILVA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Marcia Cristina 

da Silva em face de Bertolino Messias da Silva, ambos qualificados. Na 

forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado 

citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos 
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bens porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, 

termo de depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do 

CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010279-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010279-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: CHARLES GAMA 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: Chevrolet, modelo: Onix Joy 1.0 8V 4P Flex, chassi: 

9BGKL48U0JB135881, ano da fabricação: 2017/2018, Cor: branco, placas 

QBE 2977, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 43.533,60 em 48 prestações mensais, 

mediante Cédula de Crédito Bancária n.º 145015808, 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 

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. 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. Contudo, e 

risível e folgaz querer a baixa de ônus legais sobre o veículo tipo IPVA, 

multa, taxas, alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa 

como uma espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é 

promover o enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio 

erário, criando privilegio não previsto em Lei. Isto posto, hei por bem 

deferir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito 

nos autos; e indeferir o pedido de retirada de quaisquer ônus vinculados 

ao veículo almejado. Por outro lado, mas vinculado ao indeferimento acima, 

cabe alertar a parte autora quanto aos pedidos sem nexo e até contrários 

a Lei, que podem resultar na aplicação de multa por litigância de má-fé. 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010076-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES MOTA (RÉU)

VALDECIRA BATISTA DE SOUZA MOTA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010076-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: VALDECIRA BATISTA DE 

SOUZA MOTA, FRANCISCO SOARES MOTA Vistos etc. Designo audiência 

de conciliação para o dia 03 de dezembro 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 contestação, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005669-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA (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 os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro - Setor Comercial e Centro, na cidade de Sinop/MT, e , devendo 
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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: 1012137-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE QUINTILIANO DA SILVA SANTOS 00073713147 (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 os depósitos das diligências do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Jardim São Paulo e Bairro Jardim Celeste, 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004992-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ZOPELETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004992-32.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): SUELY 

ZOPELETTO POLO PASSIVO:RÉU: GIVANILDO Certifico que, em 

cumprimento a determinação id. 16005613, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 21 de janeiro de 2019 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). 29 de outubro de 2018 Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009914-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009914-19.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009950-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRE NETO (EMBARGANTE)

ANDRE CEZAR ALEXANDRE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009950-61.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 2. Considerando que não foram 

juntados documentos aptos para embasar a análise do pleito à assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação dos embargantes para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 

3. Concomitantemente, intime-se a parte embargante, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos digitalização de seus documentos pessoais, bem como 

do instrumento procuratório, uma vez que os documentos acostados aos 

autos encontram-se em branco, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. 

Decorrido os prazos acimas, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de outubro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009641-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERONI SERAFINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA DONNA CARMELA SS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

R.J. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009641-40.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2.1. No mesmo prazo, 

deverá a requerente juntar aos autos, cópia da matrícula atualizada do 

bem em questão e, se for o caso, readequar o polo passivo da lide, a fim 

de incluir todos os sujeitos envolvidos no contrato de compra e venda em 

discussão, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 02 de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231532 Nr: 6550-61.2015.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: LAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO - ESPÓLIO, MARCIO 

IGNACIO PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MEDEIROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6550-61.2015.811.0015

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: LAUDELINO DE OLIVEIRA PRIMO - ESPÓLIO e 

MARCIO IGNACIO PRIMO

PARTE RÉQUERIDA: PEDRO MEDEIROS NETO

CITANDO: Pedro Medeiros Neto, Cpf: 11232536172, Rg: 877.738 SSP MT 

Filiação: João Medeiros Ramos e Francisca Lucena de Medeiros, data de 

nascimento: 27/11/1956, brasileiro(a), natural de Cariri-PB, casado(a), 

funcionário público estadual, autônomo, Endereço: Rua Castanheiras 

N.249, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Citação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumprir a obrigação exigida pela requerente, consistente no 

pagamento do débito no valor de R$ 41.838,66 (quarenta e um mil e 

oitocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), poderá a parte 

requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Monitória, proposta por Espólio de 

Laudelino de Oliveira Primo, representado por Márcio Ignacio Primo, em 

desfavor de Pedro Medeiros Neto, na qual o autor é credor do requerido 

no valor original de R$ 16.979,29 (dezesseis mil, novecentos e setenta e 

nove reais e vinte centavos), conforme nota promissória emitida em 06 de 

novembro de 2009, com vencimento para 01 de junho de 2010. Embora 

tenha assumido o compromisso ao devido pagamento, até a presente data 

o devedor não se importou em quitar o valor, o que resulta no 

empobrecimento sem justa causa do credor, e por conseguinte, no 

enriquecimento do inadimplente. As tentativas de resolver a questão de 

forma amigável, resultaram inexitosas, face à negativa do credor em quitar 

o valor, não restando alternativa, senão a busca via judicial. Por todo o 

exposto, nos termos do art. 1.102-B, do CPC, requer a condenação do 

requerido ao pagamento do valor atualizado até a data de 15/052015 

correspondente ao montante de R$ 41.836,66 (quarenta e um mil e 

oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

DECISÃO/DESPACHO: Reporto-me à decisão proferida em 20.10.2015 (f. 

22), que determinou a citação do réu para pagamento, nos termos dos 

arts. 1.102-A e 1.102-B do CPC/73. Não obstante, segundo consta, o réu 

não foi encontrado, tendo o autor, em 28.4.2017 (f. 47), requerido a sua 

citação por edital. Pois bem. Em que pese o pedido formulado pelo autor, é 

cediço que previamente à citação por edital, é necessário o esgotamento 

das tentativas de localização do devedor, para não caracterização de 

nulidade do ato processual. Diante disso, por ora, determino a busca do 

atual endereço do réu junto aos bancos de dados à disposição do juízo, 

procedendo-se nos termos dos arts. 247 e 249 do CPC. Frustradas as 

tentativas de citação pessoal, cite-se por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias. Caso o réu, devidamente citado por edital, não apresente resposta, 

desde já, com fundamento no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhe curador 

especial, um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, que 

deverá ser intimado para seu mister, observando-se o disposto no art. 5º 

da LCE nº 146/2003. Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89628 Nr: 6981-76.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOMES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA SASSI, ANTONIO SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570, JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

providenciarem o recolhimento da diligência para cumprimento do mandado 

solicitado às fls. 162. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174221 Nr: 9591-41.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JURANDIR FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente(...).2. Compulsando os autos, 

considerando que o executado foi qualificado na petição inicial como 

“tapeceiro”, logo os bens oferecidos a penhora são impenhoráveis por 

expressa disposição legal elencada no Código de Processo Civil. 

Confira-se:“Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei 

considera impenhoráveis ou inalienáveis.Art. 833. São impenhoráveis:

(...)V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 

instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da 

profissão do executado;(...)”2.1. Ademais, o exequente manifestou seu 

desinteresse na penhora dos bens ofertados, uma vez que não restou 

comprovado o estado em que se encontram, bem como que se tratam de 

bens de fácil deterioração e de difícil comercialização.3. Assim, verifico 

que o pedido de reiteração da penhora “online” (fls. 81/7/88) merece 

acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil indica 

preferencialmente o dinheiro para fins de penhora.4. Ademais, 

vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as diligências 

realizadas junto ao Sistema Bacenjud (fls. 60/62), qual seja, 15.12.2016, 

se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de constrição 

de ativos financeiros. Neste sentido:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - 

BACENJUD - REITERAÇÃO DO PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a 

reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados 

anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade. 

Precedentes. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 

2012/0120242-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 

11/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/04/2013).5. Posto isso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome do executado, via Sistema BACENJUD, que, 

oportunamente, será convertido em penhora.(...)

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009103-59.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA S/A Vistos, etc... 

Cite-se a ré para integrar a relação processual. Designo audiência de 

conciliação para o dia 28/11/2018, às 15:00 horas, a qual será realizada 

na sala 48 do 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, a ré deverá 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
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009274-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009274-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA Vistos, 

etc... Defiro a emenda à inicial de ID. 15927910. Proceda-se as 

retificações necessárias. Após, intime-se a Requerente para que efetue o 

pagamento das custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009336-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR GIL CACERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009336-56.2018.8.11.0015. AUTOR(A): HEITOR GIL 

CACERES RÉU: SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA VISTOS, ETC... 

HEITOR GIL CACERES ingressou com a presente Ação de Reintegração de 

posse contra SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA. O autor informou em 

sua peça inaugural que lavrou boletim de ocorrência contra o requerido, 

em 15.08.2018, por este ter invadido uma terra de sua propriedade, que 

conta com 121 hectares, lote 45E, localizada no Bairro Katia, na cidade de 

Santa Carmem-MT. Que já sendo idoso, retira da área o seu sustento, no 

entanto, tendo tomado conhecimento de que algumas pessoas estariam 

invadindo seu imóvel, foi até o local e verificou que os invasores estavam 

construindo a famigerada casinha de tábuas em suas terras. Recebida a 

inicial, designou-se audiência de justificação, Id. 15551706. Por ocasião da 

audiência, nenhuma testemunha foi ouvida, já que a única presente foi 

contraditada, cuja contradita foi acolhida. É O BREVE RELATÓRIO DECIDO 

Dispõe o art. 526 do C.P.C. que estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar 

de manutenção de posse ou de reintegração de posse, caso contrário, 

determinará que o réu justifique o alegado. Em se tratando de Liminar em 

Ação de Reintegração de Posse, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar 

apenas se houve ou não a comprovação dos requisitos do art. 561 do 

C.P.C. c/c art. 1.210 do NCC. É exatamente pela falta dos requisitos 

exigidos pela lei que este Magistrado, diante da incerteza, determinou a 

realização da audiência de Justificação, para, diante da prova 

testemunhal, aquilatar com parcimônia a posse velha, o esbulho, a data 

deste, e a perda da posse. Ora, neste caso específico, embora exista o 

B.O., Id. 15469703, tal documento é unilateral e não faz prova da posse; a 

planta do imóvel e o memorial descritivo da área estão datados de 

setembro de 2018, ou seja, depois da suposta invasão. Não se tem 

também nos autos nenhuma prova de que o Sr. Moacir Bernardes, Id. 

Nº15495079, aquele que supostamente vendeu os direitos possessórios 

ao autor, alguma vez esteve na posse da área que ora se pede proteção 

possessória, e a certidão da senhora oficiala de justiça, não elucida os 

fatos, apenas relata que constatou uma casa de madeira construída 

recentemente, bem como, que havia desmatamento, mas não indica a 

pessoa que o teria feito, Id. 15824706. Assim, não se sabe exatamente se 

o autor está ou não na posse do imóvel, ou se algum dia esteve, pois 

sequer arrolou um dos seus vizinhos; comprovou um mínimo de benfeitoria 

na área e nem carreou para os autos algum gasto realizado na área em 

questão. Se a ação é de reintegração, incumbia ao autor provar os 

requisitos exigidos para o pedido de reintegração de posse, ou seja, a 

posse, a data do esbulho e a perda da posse. Dessa forma, não existindo 

subsídios a dar guarida ao deferimento da liminar, já que não restou 

comprovada a posse, o esbulho e a perda da posse, não resta a este 

Magistrado senão indeferir, como indeferindo estou, a liminar. Pelo 

exposto, indefiro a liminar. Intime-se o requerido, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de quinze dias, consignando as advertências 

do art. 344 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009336-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR GIL CACERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009336-56.2018.8.11.0015. AUTOR(A): HEITOR GIL 

CACERES RÉU: SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA VISTOS, ETC... 

HEITOR GIL CACERES ingressou com a presente Ação de Reintegração de 

posse contra SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA. O autor informou em 

sua peça inaugural que lavrou boletim de ocorrência contra o requerido, 

em 15.08.2018, por este ter invadido uma terra de sua propriedade, que 

conta com 121 hectares, lote 45E, localizada no Bairro Katia, na cidade de 

Santa Carmem-MT. Que já sendo idoso, retira da área o seu sustento, no 

entanto, tendo tomado conhecimento de que algumas pessoas estariam 

invadindo seu imóvel, foi até o local e verificou que os invasores estavam 

construindo a famigerada casinha de tábuas em suas terras. Recebida a 

inicial, designou-se audiência de justificação, Id. 15551706. Por ocasião da 

audiência, nenhuma testemunha foi ouvida, já que a única presente foi 

contraditada, cuja contradita foi acolhida. É O BREVE RELATÓRIO DECIDO 

Dispõe o art. 526 do C.P.C. que estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar 

de manutenção de posse ou de reintegração de posse, caso contrário, 

determinará que o réu justifique o alegado. Em se tratando de Liminar em 

Ação de Reintegração de Posse, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar 

apenas se houve ou não a comprovação dos requisitos do art. 561 do 

C.P.C. c/c art. 1.210 do NCC. É exatamente pela falta dos requisitos 

exigidos pela lei que este Magistrado, diante da incerteza, determinou a 

realização da audiência de Justificação, para, diante da prova 

testemunhal, aquilatar com parcimônia a posse velha, o esbulho, a data 

deste, e a perda da posse. Ora, neste caso específico, embora exista o 

B.O., Id. 15469703, tal documento é unilateral e não faz prova da posse; a 

planta do imóvel e o memorial descritivo da área estão datados de 

setembro de 2018, ou seja, depois da suposta invasão. Não se tem 

também nos autos nenhuma prova de que o Sr. Moacir Bernardes, Id. 

Nº15495079, aquele que supostamente vendeu os direitos possessórios 

ao autor, alguma vez esteve na posse da área que ora se pede proteção 

possessória, e a certidão da senhora oficiala de justiça, não elucida os 

fatos, apenas relata que constatou uma casa de madeira construída 

recentemente, bem como, que havia desmatamento, mas não indica a 

pessoa que o teria feito, Id. 15824706. Assim, não se sabe exatamente se 

o autor está ou não na posse do imóvel, ou se algum dia esteve, pois 

sequer arrolou um dos seus vizinhos; comprovou um mínimo de benfeitoria 

na área e nem carreou para os autos algum gasto realizado na área em 

questão. Se a ação é de reintegração, incumbia ao autor provar os 

requisitos exigidos para o pedido de reintegração de posse, ou seja, a 

posse, a data do esbulho e a perda da posse. Dessa forma, não existindo 

subsídios a dar guarida ao deferimento da liminar, já que não restou 

comprovada a posse, o esbulho e a perda da posse, não resta a este 

Magistrado senão indeferir, como indeferindo estou, a liminar. Pelo 

exposto, indefiro a liminar. Intime-se o requerido, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de quinze dias, consignando as advertências 

do art. 344 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAS VENCESLAU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e imissão de posse, no bairro Jardim 

Portinari, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004824-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004824-64.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE 

CAMIANSKI Vistos, etc... Banco da Amazônia S/A ajuizou ação de 

execução de título extrajudicial em face de Jose Tuski Camianski e Ivone 

Salete Camianski. A inicial foi recebida, ID. 6129936, e os Executados 

citados, ID. 9501988. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

13929334, compareceram para informar que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a suspensão da 

ação. Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de ID. 13929334, e, consequentemente, suspendo o 

curso da execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que os 

Executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo 

concedido e não havendo manifestação, intime-se o Exequente para que 

informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio 

ser interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito. 

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004824-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (EXECUTADO)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004824-64.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: JOSE TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE 

CAMIANSKI Vistos, etc... Banco da Amazônia S/A ajuizou ação de 

execução de título extrajudicial em face de Jose Tuski Camianski e Ivone 

Salete Camianski. A inicial foi recebida, ID. 6129936, e os Executados 

citados, ID. 9501988. Entre um ato e outro, as partes, por petição de ID. 

13929334, compareceram para informar que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a suspensão da 

ação. Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de ID. 13929334, e, consequentemente, suspendo o 

curso da execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que os 

Executados cumpram voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo 

concedido e não havendo manifestação, intime-se o Exequente para que 

informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio 

ser interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito. 

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para 

deliberação. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013294-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL REZENDE NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013294-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAMPO 

INCORPORADORA LTDA RÉU: SAMUEL REZENDE NETO Vistos, etc... 

CAMPO INCORPORADORA LTDA ajuizou “ação de resolução de contrato 

cc indenização por perdas e danos com pedido de tutela provisória” em 

face de SAMUEL REZENDE NETO. Citado, o Réu participou da audiência 

prevista no art. 334 do CPC, quanto, então, as partes celebraram acordo, 

requerendo a sua homologação e a suspensão do feito, ID. 13532733. 

Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 13532733, nos precisos termos 

do avençado, e, consequentemente, julgo extinta a fase de conhecimento, 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e declaro suspensa a fase de 

cumprimento de sentença pelo prazo concedido pela exequente, a fim de 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Custas e 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Expirado o prazo concedido 

e não havendo manifestação, intime-se a Exequente para que informe se o 

acordo foi devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado positivamente, com a consequente extinção do feito. Após, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007483-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANIEL ANTONINE VILALBA VENTURINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007483-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: NATANIEL ANTONINE VILALBA VENTURINI 

Vistos, etc... Banco Itaú – Unibanco S/A ingressou com a presente ação 

de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Nataniel Antonine Vilalba Venturini. Antes de receber a inicial este 

Magistrado determinou que o Autor comprovasse a notificação do Réu, 

nos termos do art. 2°, § 2°, do referido Decreto, já que essa é condição 

sine qua non para a propositura da ação, ID. 15074484. O Autor, intimado 

para emendar a inicial no prazo de 15 dias, deixou transcorrer in albis o 

prazo, requerendo prorrogação por mais 30 dias, ID. 15897713. Ora, o que 

pretende o Autor é usar do tempo solicitado para proceder à notificação 

do Réu, quando se sabe que a comprovação da mora é condição sem a 

qual não lhe é permitido propor a presente ação, e, não tendo o Autor em 

mãos citada prova, é ele carecedor de ação. Diante disso, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, III, e 485, I, todos do 

C.P.C., indefiro a petição inicial. Custas pelo Autor. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008216-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DAIANE FERREIRA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008216-75.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JAQUELINE DAIANE 

FERREIRA ARRUDA Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A 

ingressou com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento 

no Decreto-Lei nº 911/69, contra Jaqueline Daiane Ferreira Arruda. Antes 

de receber a inicial este Magistrado determinou que o Autor comprovasse 

a notificação da Ré, nos termos do art. 2°, § 2°, do referido Decreto, já que 

essa é condição sine qua non para a propositura da ação, ID. 15070313. 

O Autor, intimado para emendar a inicial no prazo de 15 dias, deixou 

transcorrer in albis o prazo, requerendo prorrogação por mais 30 dias, ID. 

15649262. Ora, o que pretende o Autor é usar do tempo solicitado para 

proceder à notificação da Ré, quando se sabe que a comprovação da 

mora é condição sem a qual não lhe é permitido propor a presente ação, e, 

não tendo o Autor em mãos citada prova, é ele carecedor de ação. Diante 

disso, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, III, e 485, I, 

todos do C.P.C., indefiro a petição inicial. Custas pelo Autor. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007488-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTELINO DA SILVA FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007488-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ORTELINO DA SILVA 

FRANCA Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A ingressou 

com a presente ação de busca e apreensão, com fundamento no 

Decreto-Lei nº 911/69, contra Ortelino da Silva Franca. Antes de receber a 

inicial este Magistrado determinou que o Autor comprovasse a notificação 

da Ré, nos termos do art. 2°, § 2°, do referido Decreto, já que essa é 

condição sine qua non para a propositura da ação, ID. 15081940. O Autor, 

intimado para emendar a inicial no prazo de 15 dias, deixou transcorrer in 

albis o prazo, requerendo prorrogação por mais 120 dias, ID. 15817073. 

Ora, o que pretende o Autor é usar do tempo solicitado para proceder à 

notificação da Ré, quando se sabe que a comprovação da mora é 

condição sem a qual não lhe é permitido propor a presente ação, e, não 

tendo o Autor em mãos citada prova, é ele carecedor de ação. Diante 

disso, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, III, e 485, I, 

todos do C.P.C., indefiro a petição inicial. Custas pelo Autor. Com o trânsito 

em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008213-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008213-57.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU 

UNIBANCO S/A RÉU: PAES HOEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA - ME, FERNANDA LETTICIA CRETO PAES HOEGER, 

WANDER HOEGER Vistos etc... Trata-se de ação monitória ajuizada pelo 

Itaú Unibanco S/A em face de Paes Hoeger Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda e outros. Após a citação dos requeridos, ID. 12159300, o 

requerente, por petição de ID. 15628328 requereu a desistência da ação. 

Diante disso, e não havendo qualquer prejuízo para os requeridos, até 

porque, citados, deixaram de contestar o pedido, homologo por sentença o 

pedido de desistência, julgando extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo Requerente. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, arquive-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005066-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005066-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: JULCI CARLA SCHMALTZ AGOSTINHO Vistos, 

etc... BANCO J. SAFRA S.A ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra JULCI 

CARLA SCHMALTZ AGOSTINHO. A liminar foi concedida ID. 13397768, o 

mandado cumprido, e a ré devidamente citada, ID. 13984539. Por fim, as 

partes, por petição de ID. 14281668, informaram que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção da 

ação. Diante disso, homologo por sentença o acordo de ID. 14281668, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas e 

honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes isentas das 

custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC. Proceda-se o levantamento 

de eventual restrição determinada por este juízo sobre o objeto desta 

demanda. Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003045-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003045-11.2016.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: IVO LOURIVAL DOS SANTOS Vistos, etc... 

OMNI FINANCEIRA S/A ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra IVO 

LOURIVAL DOS SANTOS. A liminar foi deferida, ID. 5496697. Tentou-se a 

citação do Réu e a busca e apreensão do bem, mas ambos os atos 

restaram infrutíferos, ID. 5786502. Por fim, as partes, por petição de ID. 

14073702, informaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a suspensão do feito. Sendo assim, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 

14073702, e, consequentemente, suspendo o curso da ação pelo prazo 

concedido pela Autora para que o Réu cumpra voluntariamente a 

obrigação (06/12/2020). Expirado o prazo concedido e não havendo 

manifestação, intime-se a Autora para que informe se o acordo foi 

devidamente cumprido, sob pena de seu silêncio ser interpretado 

positivamente, com a consequente extinção do feito. Após, façam-me os 

autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011695-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA - EPP, MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS, GILNEI JOSE 

DAGHETTI Vistos, etc... Em consulta ao site do Detran-MT, verifico que o 

gravame inserido no caminhão Ford Cargo, chassi 9BFZEANE9DBS10812, 

placa OBS-9198, foi baixado em 22/10/2018, assim, resta inócuo o pedido 

de ID. 16011215, razão pela qual indefiro. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011695-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA - EPP, MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS, GILNEI JOSE 

DAGHETTI Vistos, etc... Em consulta ao site do Detran-MT, verifico que o 

gravame inserido no caminhão Ford Cargo, chassi 9BFZEANE9DBS10812, 

placa OBS-9198, foi baixado em 22/10/2018, assim, resta inócuo o pedido 

de ID. 16011215, razão pela qual indefiro. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI OAB - MT22803/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011695-13.2017.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA - EPP, MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS, GILNEI JOSE 

DAGHETTI Vistos, etc... Em consulta ao site do Detran-MT, verifico que o 

gravame inserido no caminhão Ford Cargo, chassi 9BFZEANE9DBS10812, 

placa OBS-9198, foi baixado em 22/10/2018, assim, resta inócuo o pedido 

de ID. 16011215, razão pela qual indefiro. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 13684-08.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAYTON 

OUVERNEI, para devolução dos autos nº 13684-08.2016.811.0015, 

Protocolo 275958, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266000 Nr: 7089-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:MT 

19.016-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAYTON 

OUVERNEI, para devolução dos autos nº 7089-90.2016.811.0015, 

Protocolo 266000, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA BONI (AUTOR(A))

SIRLEI RANGEL FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARY DA SILVA JUNIOR (RÉU)

CLEUNICE MAFORTE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001630-56.2018.8.11.0015 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 dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que 

as requerentes não possam assumir as despesas processuais, uma vez 

que, intimadas a comprovarem a hipossuficiência, deixaram de apresentar 

qualquer documento, ou seja, holerite ou declaração de imposto de renda, 

tampouco indicaram suas profissões. 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 
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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, resta indeferida a gratuidade. No que se refere ao pedido de 

retificação do valor da causa, verifico que as partes celebraram acordo, 

pugnando pela homologação. Todavia, para que seja homologado o 

acordo, é imprescindível o recolhimento das custas processuais, já que se 

trata de ação de indenização por danos materiais e morais e não ação de 

homologação de acordo extrajudicial. Outrossim, o artigo 90, §3º, do CPC, 

dispõe acerca da dispensa ao pagamento das despesas remanescentes, 

se houver, isto é, não corresponde as custas processuais iniciais, de 

modo que, neste momento processual, não pode acolher o pedido de 

dispensa do seu recolhimento, com fundamento no referido dispositivo. Do 

mesmo modo, não prospera o pedido de intimação da parte requerida para 

o recolhimento das custas processuais, pois ainda não integrou a lide. 

Registra-se, ainda, que a petição de acordo foi assinada pelos requeridos 

sem a presença de advogado, de modo que, se persistir o interesse na 

homologação, deverão regularizar a representação judicial (Id 12076566). 

Ademais, em se tratando de homologação de acordo para que seja 

efetivada Escritura Pública de bem imóvel, deverão as partes apresentar 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel e anuência da Colonizadora 

Sinop. Além disso, não consta prazo para o cumprimento da obrigação 

pactuada entre as partes, tampouco qual o valor da indenização. Em 

relação ao pedido de retificação do valor da causa, verifico que as 

requerentes pugnaram seja alterado para o valor da composição 

(R$4.283,00). No entanto, o valor do acordo abrange os honorários 

advocatícios (R$2.100,00), de modo que, o valor da composição é de 

R$6.383,00 (seis mil, trezentos e oitenta e três reais). Desse modo, 

aguarde-se por quinze dias o recolhimento das custas, tendo-se como 

valor da causa o acima referido. Em igual prazo, deverão ser sanadas as 

irregularidades e aditado o acordo, sob pena de não ser homologado. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000182-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA ANGELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo AS 

PARTES para comparecer no dia 14/12/2018, às 15h00min, na Gerência 

de Medicina Legal – POLITEC – Sinop, sito à Rua das Ipoméias, esquina 

com Avenida dos Jacarandás, n. 1201, Setor Industrial Norte, onde será 

realizado o exame de Lesão Corporal de JOSE PEDRO DA SILVA 

ANGELINO. Intimo ainda a parte autora para que, no referido dia, 

compareça portando, obrigatoriamente, os seguintes documentos que são 

imprescindíveis para a realização do exame, quais sejam: 1. Cópia do 

Boletim de Ocorrência da época do acidente; 2. Relatório do(s) médico(s) 

assistente(s) da época do acidente; 3. Documentação da instituição onde 

foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 

4.Os exames da época do acidente, com laudo; 5. Os exames atuais, com 

laudo; e 6. Parecer atual (até três meses), detalhado, do(s) médico(s) 

assistente(s). Clarice Janete da Fonseca Oliveira - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008834-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JORGE GRANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIARA MOTORS LTDA (RÉU)

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK GUEDES NAVROCKY OAB - SP0240117A (ADVOGADO(A))

EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE OAB - SP174081 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008834-54.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO AS PARTES para tomar ciência da 

sentença de id. 13949977.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo A 

PARTE AUTORA para comparecer no dia 12/12/2018, às 15h00min, na 

Gerência de Medicina Legal – POLITEC – Sinop, sito à Rua das Ipoméias, 

esquina com Avenida dos Jacarandás, n. 1201, Setor Industrial Norte, 

onde será realizado o exame de Lesão Corporal de MARCIA PEREIRA DE 

MORAIS. Intimo ainda a parte autora para que, no referido dia, compareça 

portando, obrigatoriamente, os seguintes documentos que são 

imprescindíveis para a realização do exame, quais sejam: 1. Cópia do 

Boletim de Ocorrência da época do acidente; 2. Relatório do(s) médico(s) 

assistente(s) da época do acidente; 3. Documentação da instituição onde 

foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento (prontuário médico); 

4.Os exames da época do acidente, com laudo; 5. Os exames atuais, com 

laudo; e 6. Parecer atual (até três meses), detalhado, do(s) médico(s) 

assistente(s).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009838-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE APARECIDA DE SOUZA SANTOS (DEPRECADO)

 

Processo n. 1009838-29.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para manifestar 

em cinco dias sobre certidão do oficial de justiça de id. 14357941 - 

Diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008858-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

PATRICIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

AUTOS PJE 1008858-82.2017.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente 

e do provimento 56/2007-CGJ, e considerando que a numeração do 

processo no id. 14127101 - Certidão - foi informado de forma incorreta, 

intimo as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua 

finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 
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pretendem o julgamento antecipado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010491-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE BONETTI MEIRA (REQUERENTE)

HELIO MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY VIDRAGO (REQUERIDO)

NIZIA DIAS VIDRAGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SILVIA CRISTINA MEIRA (REQUERENTE)

HELIO MEIRA FILHO (REQUERENTE)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010491-94.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005875-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CORREIA EVARISTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO (RÉU)

HAYZA SANTOS MEDEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005875-76.2018.8.11.0015 Verifica-se no ID nº 

15841300 que o autor juntou as guias de recolhimento, porém não juntou o 

comprovante de pagamento correspondente. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o comprovante de 

pagamento das guias vinculadas aos autos, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214684 Nr: 14697-13.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANES DA SILVA, NATIVIDADE DUARTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 5540-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 11, 

DO NÚCLEO COL. CELESTE - AMCHONUCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

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

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 -OAB/ MT

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Exequente para, no prazo legal, 

requerer o que entender de direito, tendo em vista o transito em julgado da 

sentença de fl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130616 Nr: 9832-83.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DE SOUZA DA SILVA E CIA LTDA., 

SADY CASONATTO, MARILZA DA SILVA, OLAVO DA SILVA, LUIZA DE 

SOUZA DA SILVA, MONIQUE KOTHRADE CASONATTO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado 

do débito, para posterior expedição da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 100810 Nr: 7818-97.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, JOSE QUAINI, 

ELENITA MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:MT/3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, INTIMO a parte Requerente, a se manifestar nos 

autos no prazo legal, face a devolução das correspondências de citação 

expedidas aos herdeiros do Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 25813 Nr: 3896-58.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA., OSVALDO DA SILVA CORREA NETO, DANIELLE 

MULLER CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065/MT

 INTIMAÇÃO do autor para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl. 

299, que segue abaixo transcrita:

 "Em cumprimento ao despacho de fl. 297, certifico e dou fé que ainda não 

fora diligenciado os seguintes endereços dos sócios:

OSVALDO DA SILVA CORREA NETO

1) Rua das Codornas, 264 – Jardim das Nações – Sinop/MT;

2) Avenida Haiti, 639 – Jardim das Américas – 78.060-618 – Cuiabá/MT;

3) Avenida Rio Branco, 1 – Centro – Ipiranga do Norte/MT

4) Avenida João Pedro Moreira de Carvalho – Rio dos Sinos – São 

Leopoldo - Sinop

DANIELLE MULLER CORREA LUSSE

5) Rua Benedito Américo 281 A, Bairro Jardim Italia – 78.555-321 – 

Sinop/MT;

6) Rua Sírio Libanesa, 94 – Ap 602 Goiabeira – Bairro Popular – 

78.045390- Cuiabá – MT;

7) Rua Colonizador Enio Pipino, 3333 – Sinop/MT;

8) Avenida Marechal Deodoro 403 CS – Centro Norte – 078008-516 – 

Cuiabá/MT;

9) Rua Sarandi 299 – Rio Verde – 07.845-500 – Lucas do Rio Verde – MT;

10) Rua do Buritis 177 – Sinop/MT;"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172237 Nr: 7436-65.2012.811.0015
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENELCI LUIZ GIACOMINI, GENÉSIO AGOSTINHO DEON, 

SEVERINA ROSA DEON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 INTIMAÇÃO dos EMBARGANTES para efetuarem o depósito dos 

honorários periciais, conforme decisão e petição da perita de fls. 153/154 

e 170 a 177.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006985-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

4ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANA PASQUAL DE MELLO PROCESSO n. 

1006985-13.2018.8.11.0015 Valor da causa: $100.00 ESPÉCIE: 

[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: PAULA 

FERNANDA RODRIGUES Endereço: RUA VINICIUS DE MORAES, 184, 

RESIDENCIAL AQUARELA BRASIL, SINOP - MT - CEP: 78556-508 POLO 

PASSIVO: FINALIDADE: CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, dos 

termos da presente ação, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Alega a requerente que é casada 

com ALEX BALDISSERA, brasileiro, corretor de imóveis, portador do RG nº 

10923888 SSP/MT, inscrito no CPF nº 894.645.161-00, filha de JOSÉ 

APARECIDO RODRIGUES e de LUCI MARASCHIN RODRIGUES, nascida em 

03 de março de 1985, em Juara/MT, conforme Certidão de Casamento 

anexa, sob o nº 13205, as folhas 37 do livro 215 de Registros de 

Casamento do 2º Ofício Extrajudicial – Registro Civil de Sinop/MT, datado 

de 20 de fevereiro de 2016. Salienta que apesar de ser casada e na 

ocasião de seu casamento não ter optado pela alteração do nome, 

pretende rever o fato com acréscimo do prenome BALDISSERA de seu 

esposo ao seu nome e, espera ter a oportunidade desta alteração, para 

denominar-se PAULA FERNANDA RODRIGUES BALDISSERA. Não resta à 

autora outro caminho senão o de ajuizar a presente ação, com o intuito de 

exercer seu direito de retificação de registro civil com a inclusão do 

patronímico do seu marido em razão do matrimônio, mediante a 

provocação da tutela do Estado. Para isso guarda a procedência da Ação 

Proposta para poder regularizar seus documentos pessoais e 

profissionais com a denominação de PAULA FERNANDA RODRIGUES 

BALDISSERA. ANTE O EXPOSTO, faz-se a presente para requerer se 

digne Vossa Excelência em: a) julgar procedente o pedido ora formulado 

de retificação de assento de registro civil, para fazer acrescentar o 

sobrenome BALDISSERA ao nome da AUTORA, o qual passará a ser 

PAULA FERNANDA RODRIGUES BALDISSERA, com a expedição do 

competente mandado judicial para averbação no assento de registro de 

nascimento; b) determinar a intimação do douto representante do Ministério 

Público para que se manifeste e acompanhe o feito até seu final 

julgamento; c) se necessário, requer provar o alegado por todos os meios 

de prova em direito admitidos, especialmente pelos documentos que 

instruem o presente pedido. Dá-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem 

reais), para efeitos fiscais. Pâmela Karoline Almeida Livalda - OAB/MT nº 

19.597. DECISÃO: Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, 

responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do 

CPC). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO 

OKAMURA DE ALMEIDA, digitei. SINOP, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010261-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010261-52.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 
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bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005978-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005978-83.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 14143337. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1005978-83.2018.8.11.0015 – Busca e Apreensão, movida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de 

ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas remanescentes, se houver, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006410-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BORGES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006410-05.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID nº 14514463. Em 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1006410-05.2018.8.11.0015 – Busca e Apreensão, movida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de JOAO 

PAULO BORGES DE MORAIS. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas remanescentes, se houver, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SPAK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000840-38.2018.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, em ID nº 15020771, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo Código 1000840-38.2018.8.11.0015– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movido por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT 

em face de SEBASTIAO SPAK até o integral cumprimento das obrigações. 

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

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

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006270-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006270-68.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $300,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [BEM DE FAMÍLIA, Guarda, Fixação, Dissolução]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [BEM DE FAMÍLIA, 

Guarda, Fixação, Dissolução] Parte Autora: MARTA FERNANDES Parte Ré: 

JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA Certifico que, em cumprimento a 

determinação de I.D. , designo audiência de tentativa de conciliação para 

realizar-se no dia 12 de Novembro de 2018, as 13h30min, e conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07, encaminho estes autos 

para as expedições necessárias. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o - CPC (A intimação 

do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado). 

Sinop/MT, 23 de outubro de 2018. ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA 

FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114106 Nr: 6826-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTS, DT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - OAB:14.003/MT, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - 

OAB:, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, 

NAYARA MOURA FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 Certifico, para os efeitos de direito e, em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho 

estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a,s) da Parte 

Autora, para que adote(m) as providências necessárias para proceder a 

atualização do débito e posterior expedição de mandado de 

citação/intimação, em conformidade com o despacho de fl. 56.
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6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009528-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LOPES BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP PODER JUDICIÁRIO 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

E L E T R Ô N I C O  D a d o s  d o  p r o c e s s o : 

P r o c e s s o : 1 0 0 9 5 2 8 - 8 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ; V a l o r 

causa:$4,740.00;Espécie/Assunto:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Partes 

do processo: AUTOR(A): CINTIA LOPES BRANCO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,29 de outubro de 2018. SEDE DA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010560-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE FERMINO DE OLIVEIRA VINDILINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SALLES MICHELETTI OAB - MT22000/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010560-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: EDIONE FERMINO DE 

OLIVEIRA VINDILINO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. I – Considerando que a 

PETIÇÃO INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da 

ação, PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua 

IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em 

sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte AUTORA, por intermédio de seus ADVOGADOS, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, devendo TRAZER aos autos; a) A 

REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA do PROCEDIMENTO pleiteado; b) 

DOCUMENTO que comprove a NEGATIVA dos Requeridos em 

disponibilizarem à parte Autora o PROCEDIMENTO de que necessita; 

Consoante o que preceitua o artigo 1º, “caput” e parágrafo 1º, do 

Provimento nº 02/2015-CGJ/TJMT, “in verbis”: “Art. 1º. Conforme o 

Enunciado nº 3 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça, em 15 de maio de 2014, recomenda-se ao autor da 

ação, a busca preliminar sobre a disponibilidade do atendimento, 

evitando-se a judicialização desnecessária. Parágrafo 1º. Neste sentido, 

devido ao ajuizamento de ações que versam sobre tratamento de alto 

custo, mas fornecidos administrativamente pelo SUS – Sistema Único de 

Saúde, de forma gratuita, recomendável ao juiz, ao analisar a presença do 

interesse processual, verificar a documentação que comprove ter o autor 

o pedido administrativo”. III – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192590 Nr: 14289-56.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE SEMENZATO DA SILVA, JHONY LUIZ 

GERMANO DA SILVA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 196548 Nr: 18274-33.2013.811.0015

 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: APARECIDA DE JESUS NUNES

 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:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207635 Nr: 9142-15.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Janiele da Silva, ALEXANDRE ROBERTO COSTA 

SILVA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 210988 Nr: 11754-23.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MARTINS DE OLIVEIRA, MARCOS 

BACHIEGA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 212036 Nr: 12601-25.2014.811.0015

 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: IVONI ISOLDE FISTAROL, JOSÉ ROBERTO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218683 Nr: 17439-11.2014.811.0015

 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: GENEFERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220021 Nr: 18353-75.2014.811.0015

 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: PEDRO DE OLIVEIRA, ANGELA PAULA FELIX

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE AMARAL 

JAROSISKI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236851 Nr: 9991-50.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 243164 Nr: 13992-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACILENE LIMA AMORIM

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245111 Nr: 15178-39.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIANA DA SILVA, ALDEMIR MOREIRA SILVA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 247164 Nr: 16612-63.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS BERNARDES

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 249656 Nr: 18077-10.2015.811.0015

 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: FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 251609 Nr: 19130-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDIR FERNANDES

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254557 Nr: 522-43.2016.811.0015

 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: MARIA CLEMENTE DO NASCIMENTO, ADRIANA 

CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256509 Nr: 1684-73.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEIDE APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA, ANDREIA 

DOS SANTOS SILVA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256623 Nr: 1735-84.2016.811.0015

 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: WESLEY DE OLIVEIRA SANTANA, DULCINA DE 

OLIVEIRA SANT ANA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256624 Nr: 1736-69.2016.811.0015

 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: EVALDO DEPINÉ

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 258161 Nr: 2579-34.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALTRA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINILZA OLIVEIRA GOMES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268320 Nr: 8616-77.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA CESARINA TROPIANI, JOÃO TROPIANI NETO

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271108 Nr: 10512-58.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA RODRIGUES PINHEIRO DOS SANTOS

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerido –foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 2191-20.2005.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR SLAVINSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 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.: 156943 Nr: 4032-40.2011.811.0015

 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: HELENA MARIA RANZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 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.: 213639 Nr: 13909-96.2014.811.0015

 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: MARIZA MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/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.: 232429 Nr: 7114-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARUANÃ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA., CLEUZA MARIA BARBOSA, EDVALD ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 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.: 240404 Nr: 12239-86.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ELISABETE LEAL PEDROTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, 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.: 242519 Nr: 13679-20.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYSLA EMANUELE EUDER DA SILVA, RONNER EUDER 

DA SILVA

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

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010559-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KOSLINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010559-44.2018.8.11.0015 REQUERENTE: REINALDO KOSLINSKI 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por 

REINALDO KOSLINSKI, em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) DE SINOP/MT. Aduz que o 

REQUERENTE “é pessoa honesta e de boa-fé e que está na iminência de 

sofrer grande prejuízo por fatores alheios a sua vontade e culpa, que 

consiste em perder uma caminhonete Ford, F-1000, 4x4, turbo XLT, ano 

1998, placa MUJ 5405, de sua propriedade que está recolhida pelo 

Detran/MT de Sinop, prestes a ser prensada, esmagada, inutilizada. 

Ocorre que no ano de 2008 o Requerente adquiriu o mencionado veículo 

do Sr. PAULO ROBERTO DAS NEVES NORTE. O contrato e a tradição do 

bem ocorreram no ano de 2008, porém a última parcela foi quitada apenas 

no final do ano de 2009, momento em que o Sr. Paulo forneceu o recibo 

assinado e com firma reconhecida para a transferência”. Sustenta, que “a 

transferência não foi possível porque havia muitas dívidas junto ao 

DETRAN, referente aos IPVA’s dos anos de 2005 a 2010, as quais o 

Requerente providenciou o pagamento. Com a quitação o Requerente 

dirigiu-se ao DETRAN para a alteração da ficha cadastral para retirada do 

CRV em seu nome, conforme documento acostado, contudo não foi 

possível a alteração da propriedade pois havia um outro problema: 

restrições judiciais”. Informa, que “estava no aguardo do levantamento das 

restrições para poder dar continuidade à transferência para seu nome e , 

também, providenciar o licenciamento do veículo, sem pressa, porém a 

situação mudou, a espera tornou-se por demais perigosa, uma vez que 

obteve informação de que o DETRAN IRIA LEILOAR E/OU DESTRUIR SEU 

VEÍCULO. E com isso o Requerente obteve informação que há nova 

restrição do veículo, que se trata de pedido de emissão de 2ª via de CRV e 

averbação de outro processo judicial. Muito preocupado o Requerente 

dirigiu-se ao DETRAN e foi confirmado que há anos o DETRAN tem 

realizado tais atos por todo o Estado de Mato Grosso há cerca de 03 

(três) anos, e o alvo atual inclui a cidade de Sinop/MT”. Por fim, REQUER, 

como Tutela de Urgência afim de “B.1) proibir o DETRAN de efetuar 

qualquer avaria, destruição, leilão, venda, ou ato que impeça ou dificulte a 

restituição futura do veículo, enquanto durar este processo, sob pena de 

multa a ser arbitrada por Vossa Excelência; B.2) seja determinado ao 

Requerido que apresente a ordem de serviço ou outro documento hábil 
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referente a operação de limpeza de pátios de Sinop/MT, bem como 

apresentar documentos que indiquem o porquê da impossibilidade de 

expedição de licenciamento, ainda que conste a possibilidade no sistema;”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há 

que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE 

URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do 

Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual 

são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a 

TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA 

formulada em CARÁTER ANTECEDENTE, logo trata-se de TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER ANTECEDENTE. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende manter a 

integridade de seu veículo, em razão da noticia de destruição do mesmo 

pelo Departamento de Trânsito, bem como “apresente a ordem de serviço 

ou outro documento hábil referente a operação de limpeza de pátios de 

Sinop/MT, bem como apresentar documentos que indiquem o porquê da 

impossibilidade de expedição de licenciamento”. O CERNE da 

CONTROVÉRSIA gira em torno de que a parte REQUERENTE, desde 

dezembro de 2009, tenta realizar a transferência do veículo “caminhonete 

Ford, F-1000, 4x4, turbo XLT, ano 1998, placa MUJ 5405”, no entanto em 

razão das multas, que foram quitadas, e, restrições o mesmo encontra-se 

impedido de realizar tal ato. Neste sentido o art. 305 do CPC aduz que “a 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Em razão disso, o REQUERENTE, em ID. 

16197550 informa a existência de processo perante a Justiça Federal que 

objetiva a liberação da restrição do veículo caminhonete Ford, F-1000, 

4x4, turbo XLT, ano 1998, placa MUJ 5405, que fora determinada em razão 

de dívida do antigo proprietário do veículo. Ou seja, o REQUERENTE não 

conseguiu efetivar a transferência de seu veículo em razão da existência 

de restrições perante o mesmo, e, pretende o mesmo, diante do ID. 

16197489, propor ação competente para oportunizar a transferência e/ou 

expedição de licenciamento para o pagamento, que foi informado por 

servidor do DETRAN que é o que impede a retirada do veículo, porém o 

sistema não permite fazer por Sinop/MT, devendo ser realizado pela sede 

em Cuiabá/MT. Ademais, diante da iminência da realização de leilão e 

prensagem para a liberação dos pátios dos Detrans por todo o Estado de 

Mato Grosso, conforme noticias em ID. 16197551. Dessa maneira se 

evidencia que o REQUERENTE objetiva a realização da transferência e 

expedição do veículo para o nome do REQUERENTE, resguardando por 

meio desta ação a manutenção da integridade do veículo, bem como perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo com as informações de 

limpezas dos pátios dos Detrans no Estado de Mato Grosso. Deste modo, 

diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do pedido 

liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. Por 

outro lado, quanto ao pedido de “apresentar documentos que indiquem o 

porquê da impossibilidade de expedição de licenciamento”, INDEFIRO, eis 

que não é possível a expedição de licenciamento em razão das restrições 

que o veículo possui perante a Justiça Federal. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO pelo DETRAN de efetuar qualquer AVARIA, DESTRUIÇÃO, 

LEILÃO, VENDA, ou ato que impeça ou dificulte a RESTITUIÇÃO futura do 

VEÍCULO, enquanto durar este processo, bem como que o REQUERIDO 

apresente a ordem de serviço ou outro documento hábil referente a 

operação de limpeza de pátios de Sinop/MT. DEFIRO o pedido de JUSTIÇA 

GRATUITA. CITE-SE o REQUERIDO INTIMANDO-O, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

306, todos do CPC/2015. COM a CONTESTAÇÃO, observar-se-á o 

procedimento comum, conforme artigo 307, § único, do CPC/2015. 

EFETIVADA a TUTELA CAUTELAR, o pedido principal terá de ser 

formulado pelo Autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será 

apresentado nos mesmos autos, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, consoante disposição no artigo 308 do 

CPC/2015. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010423-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KRUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROBERTO DORN (REQUERIDO)

CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010423-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE KRUGER 

REQUERIDO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, 

ANDERSON ROBERTO DORN Vistos, etc. I - Intime-se a autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante 

de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação 

da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a 

comprovação da residência é essencial à aferição de competência do 

Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de tutela; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1010312-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ESTER FONSECA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT24943/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO PERANDRE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010312-63.2018.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELIANA 

ESTER FONSECA DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RICARDO 

REBOUCAS DE SOUZA, JOSE PEDRO PERANDRE Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 
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pelo art. 321 do CPC, EMENDE a INICIAL, juntando aos autos cópias dos 

documentos pessoais (Cadastro de Pessoa Física - CPF e do Registro 

Geral - RG); Com a juntada do documento, conclusos. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012414-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGEAN PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010125-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADRIANO OTES (RÉU)

 

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.: 1010125-89.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 19/11/2018 16:15, 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, CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP CPF: 

26.565.655/0001-09 Endereço do promovente: Nome: CAVAGNOLI E 

LAVARDA LTDA - EPP Endereço: Av. dos Primeiros, Q 21/22, Distrito Nova 

Fronteira, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 LUIZ ADRIANO OTES CPF: 

026.847.941-03 Endereço do promovido: Nome: LUIZ ADRIANO OTES 

Endereço: Rua das Castanheiras, 3, Centro, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 Sinop, Segunda-feira, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000151-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE ANDREIA NARZZETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000151-91.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: KARINE ANDREIA NARZZETTI 

Vistos, etc. I - INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; II - Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, 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; III - 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, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011977-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DESOTTI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste nos autos informando endereço 

atualizado da parte promovida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009054-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1009054-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LAIR TEIXEIRA REQUERIDO: OI 

MOVEL S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por LAIR TEIXERA em 

face de OI MÓVEL S.A. A parte Requerente afirma que teve seu nome 

inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito de R$ 

42,79 (quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) que desconhece. 

Em sede de contestação a parte Reclamada sustentou pela existência e 

regularidade do débito. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do débito 

que ensejou a negativação. Em sua defesa a parte Requerida arguiu que 

referido débito refere-se ao contrato nº 5047982643841 de telefonia 

móvel; contudo, limitou-se a colacionar print screen de seu sistema, o que 

não pode ser admitido por tratar-se de prova produzida unilateralmente. 

Em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC era ônus da parte 

Requerida a demonstração da regularidade da contratação que ensejou a 

inscrição. E, não havendo demonstração da origem do débito, este dever 

ser entendido como indevido. Nesse sentido, é pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes autos, e, 
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CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, 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: 1008000-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008000-51.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANA PAULA BATISTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEMAT CELULAR S A Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA em face de TELEFÔNICA BRASIL – 

VIVO S.A. A parte Requerente afirma que teve seu nome inscrito 

indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito de R$ 210,54 

(duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) que desconhece. 

Em sede de contestação a parte Reclamada sustentou pela existência e 

regularidade do débito. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Cabe 

destacar que à presente lide aplica-se o microssistema dos Código de 

Defesa do Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as 

partes. A controvérsia da presente demanda reside na origem do débito 

que ensejou a negativação. Em sua defesa a parte Requerida arguiu que 

referido débito refere-se ao contrato nº 2132319468 de telefonia móvel; 

contudo, limitou-se a colacionar print screen de seu sistema, o que não 

pode ser admitido por tratar-se de prova produzida unilateralmente. Em 

observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373,II, CPC era ônus da parte 

Requerida a demonstração da regularidade da contratação que ensejou a 

inscrição. E, não havendo demonstração da origem do débito, este dever 

ser entendido como indevido. Nesse sentido, é pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes autos, e, 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012586-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA LOPES ALVES (EXECUTADO)

LEANDRO RICARDO PERCINOTTO (EXECUTADO)

LIDIANE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (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) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012409-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO CHAVES (EXECUTADO)

ANDREIA DE OLIVEIRA (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: 1013821-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE GABRIEL MEDINA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M PIVOTTO AUTO PECAS - ME (REQUERIDO)

ADAO MAURICIO PIVOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013821-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FELIPPE GABRIEL MEDINA 

DIAS REQUERIDO: ADAO MAURICIO PIVOTTO, A M PIVOTTO AUTO 

PECAS - ME Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação 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, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004380-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TEIXEIRA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004380-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LARISSA TEIXEIRA VILAS 

BOAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004382-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMNOM KISLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004382-64.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AMNOM KISLON DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004383-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004383-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEONICE BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004386-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DECLEI SALETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004386-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DECLEI SALETE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 9 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006455-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FIDELIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006455-43.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA FIDELIS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. No que tange a PRELIMINAR de INTERESSE DE 

AGIR/AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA esta não prospera. A parte 

Requerida aduz que a parte Requerente nunca utilizou a via administrativa 

para tentar solucionar a demanda; todavia em sua contestação afirma pela 

regularidade do débito, enquanto a parte Requerente afirma pela 

inexistência deste. Nota-se, portanto, existência de lide entre as partes, 

apta a justificar a presente demanda; bem como cristalino o interesse de 

agir da parte Requerente em virtude da parte Requerida adotar 

posicionamento contrário. A parte Requerente afirma que teve seu nome 

inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes por débito no valor de 

R$ 216,39 (duzentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos) que 

desconhece. Cabe destacar que à presente lide aplica-se o microssistema 

dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de relação de 

consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda reside na 

origem do débito que ensejou a negativação. Em sede de contestação a 

parte Reclamada sustentou pela existência e regularidade do débito, 

deixando, contudo, de apresentar prova documental que corroborasse 

com suas alegações. Não havendo provas mínimas para refutar os 

argumentos ofertados pela parte Requerente tem-se por indevida a 
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inscrição e manutenção do nome da parte Requerente em rol de 

inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da origem do débito, deve-se 

considerar tal inscrição indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerente é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nestes autos, e, 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida 

de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da data da prolação desta sentença, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 265403 Nr: 6719-14.2016.811.0015

 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: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOCELAINE 

DA SILVA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN AURI BERTONCELLO

 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: SILVAN ÁURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688

 Vistos, etc.

Os autos me vieram conclusos à análise do pedido de redesignação da 

audiência de instrução. Pois bem.

 Ressai dos autos a informação de impossibilidade de comparecimento do 

querelado à audiência de instrução anteriormente designada, sendo assim, 

em que pese o pleito formulado às fls. 326-327, tenho por bem, a fim de 

não causar prejuízo às partes, ANTECIPAR a referida solenidade.

 Ademais, cumpre registrar que o agendamento de audiência instrutória 

após o recesso forense, contraria os princípios que regem esta Justiça 

Especializada, sobretudo o da celeridade processual.

 Portando, considerando o exposto, DETERMINO:

I - DESIGNE-SE audiência de instrução para o dia 31/10/2018 às 15h30min;

 II - INTIME-SE a parte querelante a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se MANIFESTE quanto ao petitório formulado pelo querelado de fls. 

332/337 e documentos, sob pena de preclusão.

III - Outrossim, consigno que a assessoria deste Magistrado, já procedeu 

com a intimação das partes, ficando estas cientes quanto a data e horário 

da solenidade.

IV - Diligencie a secretaria de Vara quanto a intimação das testemunhas 

acerca da nova data de audiência (f. 323/325).

 V - Cientifique-se o Ministério Público.

VI - Oportunamente, concluso.

Intimem-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006149-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHANTRELLE KIRYA DIDOMENICO DAGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO(A))

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006149-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CHANTRELLE KIRYA 

DIDOMENICO DAGOSTINI REQUERIDO: LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR 

Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 15942618 a parte requerente COMUNICA o 

NÃO CUMPRIMENTO da decisão interlocutória em sua integralidade pelo 

requerido, o qual foi proferida por este Juízo em ID. 15942618. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que o requerido 

RESTITUA à autora os equipamentos descritos no contrato de 

arrendamento firmado entre as partes”. Diante disso, DETERMINO: I - 

INTIME-SE a parte requerida, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, CUMPRA a OBRIGAÇÃO fixada em ID. 14475107, restituindo à 

autora os equipamentos indicados em ID. 15942618 em sua integralidade, 

sob pena de MAJORAÇÃO da multa diária pelo descumprimento da 

obrigação no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais, nos termos do art. 536, 

§1º, do CPC; II – AUTORIZO, ainda, que a requerente RETIRE todos os 

equipamentos faltantes que se encontrarem na academia; III – EXPEÇA-SE 

MANDADO de RESTITUIÇÃO, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça 

acompanhe a diligência alhures, bem como CERTIFIQUE se TODOS os 

equipamentos faltantes foram devidamente restituídos à parte autora, bem 

como que CERTIFIQUE, pormenorizadamente, se os bens descritos no 

contrato de arrendamento firmado entre as partes se encontram no local 

ou se há ausência de algum bem, descrevendo as condições de 

conservação; IV - Para tanto, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA, para 

cumprimento do ato, no endereço constante em ID. 15942618; V – 

Oportunamente, CONCLUSO. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Expeça-se o necessário. Intime-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 29 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189236 Nr: 10581-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718/O, DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, 

JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO HENRIQUE 

BONETTI, para devolução dos autos nº 10581-95.2013.811.0015, 

Protocolo 189236, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 182672 Nr: 3647-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Posto isso, com fulcro no artigo 109, inciso VI, c/c art. 117, IV, todos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVERALDO ANTUNES 

DE OLIVEIRA em razão da prescrição retroativa. Transitada em julgado a 

presente decisão, procedam-se as baixas, comunicações e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos.P. I. C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284646 Nr: 18735-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILSON CAETANO, Cpf: 01408394103, 

Rg: 15820211, Filiação: Maria da Silva Caetano e Antonio Caetano, data de 

nascimento: 16/07/1982, brasileiro(a), Telefone 66-9907-1017. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia que no dia 07/06/2015, às 

19h30min, no Bairro Jardim das Acácias, Sinop, o denunciado EDILSON 

CAETANO, praticou vias de fato contra sua convivente Lucilene Almeida 

da Silva, na sequencia ameaçando-a com palavras de causar-lhe mal 

injusto e grave; inclusive agredindo-a com vários chutes na região do 

estômago e passou a lhe ameçar de morte. Foi denunciado com incurso 

nas penas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais e no art. 147 do 

Código Penal.

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 284646Vistos.Tendo em vista que o 

acusado não foi localizado nos endereços constantes nos autos (fls. 43 e 

51), ou pelo numeral telefônico informado à fl. 15 (não existe), bem como 

diante da manifestação do Ministério Público à fl. 52, estando, portanto, em 

local incerto e desconhecido deste Juízo, determino a sua citação por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361 do CPP, com as 

observâncias do artigo 365 do mesmo código.Conforme disposto no 

parágrafo único do artigo 396 do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, 

caput) começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado 

ou do defensor constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer 

o acusado, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o 

prazo assinalado no edital de citação.Expeça-se o necessário e, após, 

certificando-se a citação e o não comparecimento, dê-se ciência ao 

representante ministerial.Cumpra-se.Sinop, 05 de outubro de 2018.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza 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, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 15 de outubro de 2018

Marcos Rogério Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299688 Nr: 8257-93.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DHONI CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAICON DHONI CALDEIRA, Filiação: 

Terezinha Aparecida Cardoso, data de nascimento: 10/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

66-99985-3959. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia queno dia 04/06/2017, por volta das 

12h10m, na residência localizada na Rua das Paineiras, 910, Jardim das 

Palmeiras, Sinop/MT, o denunciado MAIKON DHONI CALDEIRA, juntamente 

com terceira pessoa não identificada, mediante escalada, subtraiu, para 

ambos, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Jeferson Carlos Rando, 

consistente a uma TV LD 51 polegadas, panasonic. Foi denunciado com 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, II e IV do Código Penal.

Despacho: Ação Penal – Código Apolo 299688Vistos.Tendo em vista, que 

o acusado não foi localizado nos endereços informados nos autos (fls. 44 

e 56), ou pelo numeral à fl. 09 (caixa postal), bem como diante da 

manifestação do Ministério Público à fl. 57, cite-se o acusado por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361 do CPP, com as 

observâncias do artigo 365 do mesmo código.Conforme disposto no 

parágrafo único do artigo 396 do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, 

caput) começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado 

ou do defensor constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer 

o acusado, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o 

curso do prazo prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o 

prazo assinalado no edital de citação.Expeça-se o necessário e, após, 

certificando-se a citação e o não-comparecimento, dê-se ciência ao 

representante ministerial.Cumpra-se.Sinop, 05 de outubro de 2018.Débora 

Roberta Pain Caldas 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, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 15 de outubro de 2018

Marcos Rogério Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310218 Nr: 14750-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOCEMIR BRITO DOS SANTOS, Cpf: 

01864615184, Rg: 15562611, Filiação: Miriam Brito dos Santos e Dionizio 

Malheiros dos Santos, data de nascimento: 26/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Nova Canaã do Norte-MT, casado(a), barbeiro, Telefone 

66-99926-0084. 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:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317221 Nr: 1102-05.2018.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ DE FRANÇA GORGONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMAR LUIZ DE FRANÇA GORGONHA, 

Rg: 2424339-6, Filiação: Maria Carmelita de França e Luiz Carlos de 

Gorgonha Gonçalves, data de nascimento: 20/06/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lavanderia - frigorifico, Telefone 

66-3649-3495. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 02 de agosto de 2017, ás 11hrs, na 

residência particular localizda na Rua Projetada 03, Quadra 08, Lote 03, 

Sebastião de Matos II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado 

OSMAR LUIZ DE FRANÇA GORGONHA, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua genitora Maria Carmelita 

França Gorgonha, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, 

consoante boletim de ocorrência (fls. 03-04), termo de declarações (fls. 

06/07 e 35/36), termo de representação criminal (fl. 11) e demais 

elementos coligados aos autos.

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 317221.Vistos.Tendo em vista que 

o acusado não foi localizado no endereço constante nos autos (fl. 47) 

estando, portanto, em local incerto e desconhecido deste Juízo, determino 

a sua citação por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do artigo 361 

do CPP, com as observâncias do artigo 365 do mesmo código.Conforme 

disposto no parágrafo único do artigo 396 do CPP, o prazo para a defesa 

(art. 396, caput) começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou do defensor constituído.Uma vez citado por edital, se não 

comparecer o acusado, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, contados a partir do primeiro 

dia útil após o prazo assinalado no edital de citação.Expeça-se o 

necessário e, após, certificando-se a citação e o não comparecimento, 

dê-se ciência ao representante ministerial.Por fim, apense-se a estes 

autos a MPU Código Apolo 304140.Cumpra-se.Sinop, 20 de setembro de 

2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 16 de outubro de 2018

Marcos Rogério Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319642 Nr: 2827-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIHAD MOHAMED CESAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JIHAD MOHAMED CESAR LIMA, Filiação: 

Maria Ines João e Querino Mohamed Cesar Lima, data de nascimento: 

27/10/1996, brasileiro(a), natural de Sorocaba-SP, solteiro(a), autônomo, 

Telefone 66-9616-5677. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na denúncia que no dia 21/10/2017 no Balneário 

Coqueiro, nesta cidade de Sinop/MT, e, no dia 24/10/2017 próximo a 

Escola Nossa Senhora da Glória, o denunciado JIHAD MOHAMED CESAR 

LIMA, ameaçõu sua ex-convivente Jaqueline Franciele Coutinho, com 

palavras de causar-lhe mal injusto e grave, como " então vou te matar e 

depois me mato". Foi denunciado com incurso nas penas do art. 147 c/c 

61, II, "f", ambos do Código Penal, por duas vezes, combinados ainda com 

o art. 5º, III da Lei 11.340/06.

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 319642Vistos.Tendo em vista que o 

acusado não foi localizado nos endereços constantes nos autos (fls. 27 e 

30) ou pelo numeral telefônico informado à fl. 15, bem como diante do 

parecer do Ministério Público à fl. 31, estando, portanto, em local incerto e 

desconhecido deste Juízo, determino a sua citação por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 361 do CPP, com as observâncias do 

artigo 365 do mesmo código.Conforme disposto no parágrafo único do 

artigo 396 do CPP, o prazo para a defesa (art. 396, caput) começará a fluir 

a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor 

constituído.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, nem 

constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo assinalado 

no edital de citação.Expeça-se o necessário e, após, certificando-se a 

citação e o não comparecimento, dê-se ciência ao representante 

ministerial.Cumpra-se.Sinop, 03 de outubro de 2018.Débora Roberta Pain 

CaldasJuíza 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, RITA DE CÁCIA 

FIGUEIREDO MEDEIROS, digitei.

Sinop, 15 de outubro de 2018

Marcos Rogério Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 334618 Nr: 12523-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Carta Precatória - Código Apolo 334618

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder à inquirição das 

testemunhas Antonio Alves dos Santos, PM Robson Fernando de Oliveira 

e Policial Civil André Lobo Moreira.

Designo o dia 26 de novembro de 2018, às 14h55min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem como 

que providencie as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, do 

STJ.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o advogado do acusado.

Intime-se a testemunha Antonio.

 Requisite-se o Policial Militar Robson e intime-se a testemunha André, 

comunicando-se o seu superior hierárquico.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 25 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331520 Nr: 10474-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAYCON CAMPOS, Cpf: 02318123101, 

Rg: 1879801-2, Filiação: Milton Alves de Campos e Maria Madalena João, 

data de nascimento: 21/07/1989, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 
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solteiro(a), bancário, Telefone 66-99714-0512. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR O REQUERIDO, acima qualificado, DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS que foram deferidas em favor da requerente e QUE DEVERÁ 

CUMPRI-LAS, son pena de ser DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS: 1.Que o requerido 

não se aproxime da requerente (distância mínima 500 metros), não lhe 

telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de 

texto, whatsapp etc), bem como para familiares e/ou testemunhas; e2.Que 

o requerido não vá à residência da requerente e de seus familiares, a fim 

de preservar a sua integridade física e psicológica;3.Restituição dos bens 

pessoais (roupas, documentos pessoais, produtos de higiene pessoal).

Despacho/Decisão:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 340615 Nr: 16456-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WAGNER DA SILVA CAPILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado ANTONIO FRREIRA DINIZ - 

OAB/MT 16.355, para EM 05 DIAS, apresentar procuração com poderes 

para retirar os objetos, nos termos do despacho f. 03, considerando que 

não foi localizada tal procuração nos autos principais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 277863 Nr: 14739-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o advogado ANTONIO FRREIRA DINIZ - 

OAB/MT 16.355, para EM 05 DIAS, apresentar procuração com poderes 

para retirar os objetos, nos termos do despacho f. 140, considerando que 

não foi localizada tal procuração nos autos.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 215/2018/RH - ESTABELECER a escala de PLANTÃO 

DIÁRIO dos Oficiais de Justiça da Comarca de Várzea Grande, que 

deverão auxiliar os MM. Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente 

no mês de NOVEMBRO/2018 como segue

* A Portaria nº 215/2018/RH completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 507889 Nr: 17898-47.2017.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDAS, MLDAS, CSDA, PESDAS, SFDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFDS

 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 (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.: 270969 Nr: 11593-57.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMJrpsmCLADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 377866 Nr: 25206-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ARAUJO CAMARGO, FLAVIO ARAUJO 

CAMARGO, WAGNER ARAÚJO CAMARGO, CLEIDE ARAUJO CAMARGO, 

SUELY ARAUJO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EPAMINONDAS PEREIRA DE 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica os herdeiros: FLAVIO 

ARAUJO CAMARGO, WAGNER ARAÚJO CAMARGO, CLEIDE ARAUJO 

CAMARGO e SUELY ARAUJO CAMARGO, acima identificados, 

devidamente INTIMADOS a manifestarem 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000864-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSENALDO SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA REGINA SCHONS OAB - RO3900 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDNA MARIA GIROTTO (TESTEMUNHA)

JOANA DALVA DA COSTA (TESTEMUNHA)

ZULEIDE AUGUSTA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000864-42.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Guarda ajuizada por Rosana Pires de Oliveira contra 

Josenaldo Santos Costa, visando obter para si a guarda da menor N. de O. 

S. Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de guarda provisória (id. 

5591054). Citado, o Requerido informou que não compareceria à audiência 

de conciliação (id. 8162397), e, apresentou contestação no id. 8772582, 

alegando, em suma, que a filha está sob seus cuidados na cidade de 

Vilhena – RO e que moveu ação de busca e apreensão para obter a 

posse da menor, tendo obtido decisão favorável, razão pela qual entende 

haver conexão entre as ações e pugnou pela remessa dos autos àquela 

Comarca. Por sua vez, a Requerente apresentou impugnação, aduziu que 

a infante não está sob os cuidados do genitor, eis que ele obteve decisão 

favorável em ação de busca e apreensão, e pugnou pelo julgamento de 

procedência do pedido inicial (id. 9254684). O Ministério Público, instado a 

se manifestar, opinou pelo reconhecimento da incompetência absoluta 

deste Juízo, declinando-a em favor do Juízo da Comarca de Vilhena-RO, 

eis que competente para conhecer e julgar a presente ação, remetendo-se 

para lá, de imediato, estes autos. De outro lado, para o caso de ser 

diverso o entendimento deste Juízo acerca da competência, ante a 

necessidade de produção de provas, especialmente sobre o melhor 

interesse da criança, o Ministério Público manifestou-se pelo 

prosseguimento do feito com a realização de estudo psicossocial e a 

audiência de instrução e julgamento (Id. 9606329). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Dispõe o art. 50 e seguintes do CPC: Art. 50. A 

ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 

representante ou assistente. O art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; Ante o exposto, defiro o pedido 

constante no Id. 8772636, com o qual não se opôs o Ministério Público (Id. 

9606329) e declino, pois, da competência para conhecer do feito e 

determino a remessa dos autos ao Juízo da comarca de Vilhena/RO. 

Intimem-se as partes e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande, 29 

de Outubro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005769-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. O. B. (AUTOR(A))

I. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. A. O. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1005769-56.2018.8.11.0002 1005769-56.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, 

com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos 

Advogados das partes autoras e ao Representante do Ministério Público, 

para ciência da decisão de ID 14842168 e da certidão que designou a 

audiência de ID 16153217. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005769-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Z. A. O. B. (AUTOR(A))

I. C. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR OAB - MT21623/O-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. A. O. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1005769-56.2018.8.11.0002 1005769-56.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, 

com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos 

Advogados das partes autoras e ao Representante do Ministério Público, 

para ciência da decisão de ID 14842168 e da certidão que designou a 

audiência de ID 16153217. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000739-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BELTESSAZAR SANTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ANTONIA MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000739-74.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Defensoria Pública, a Advogada da 

parte requerida e ao Representante do Ministério Público, para ciência do 

despacho de ID 12694173 e da certidão que redesignou a audiência de ID 

16155227. Várzea Grande/MT, 29 de outubro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000701-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO ARCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHENDER ABREU ARCE (REQUERIDO)

STEPHANE PAOLA ABREU ARCE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000701-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

16183544 e da certidão que designou a audiência de ID 16213163. Várzea 

Grande/MT, 29 de outubro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008197-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE PINHEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THALLYTA LOYSE PINHEIRO DE ARRUDA (REQUERIDO)

FLAVIO JOSE VIEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o : 

1008197-11.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão datada de 24/09/2018 (Id. 15509766) autorizada pelo 

art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de Dezembro de 2018 às 14h30. Várzea Grande/MT, 29 de 

Outubro de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1008342-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - MT13012/O (ADVOGADO(A))

Raffaela Santos Martins OAB - MT0014516A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR NUNES DO AMARAL (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO NUNES DO AMARAL (RÉU)

CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008342-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SEBASTIAO PEREIRA DO 

AMARAL RÉU: CLEOMAR NUNES DO AMARAL, FERNANDO AUGUSTO 

NUNES DO AMARAL, CLEOMARA NUNES DO AMARAL NOGUEIRA Vistos 

etc. Versam os autos sobre Ação Declaratória de Reconhecimento de 

União Estável Post Mortem, que SEBASTIÃO PEREIRA DO AMARAL move 

em desfavor de FERNANDO AUGUSTO NUNES DO AMARAL e OUTROS, 

todos qualificados na inicial. Em suma, pugna o autor pelo reconhecimento 

da união havida entre o requerente e a extinta, pelo período descrito na 

exordial. Com a inicial vieram documentos. É o necessário. Decido. 

Processe-se em segredo de Justiça, com escoro no art. 189, II, do 

CPC/2015. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Recebo o feito como Ação 

Declaratória de União Estável Post Mortem. Nesse sentido é o ensinamento 

de Maria Berenice Dias, em Manual de Direito das Famílias, 6ª edição, 

2010, Ed. Revista dos Tribunais, p. 189/190: Não se pode confundir união 

estável e casamento. O casamento depende do amem do Estado e o seu 

fim, do referendo estatal. O divórcio dissolve o casamento e tem eficácia 

desconstitutiva. Já a ação de Reconhecimento de união estável dispõe de 

carga exclusivamente declaratória. Limita-se a sentença a reconhecer que 

a relação existiu, fixando o termo inicial e final do relacionamento. A união 

estável solve-se da mesma forma que se constituiu: sem interferência do 

estado. Assim, rompido o vinculo afetivo, inadequado nominar a ação de 

dissolução de união estável, pois, quando as partes vão a juízo, a união já 

está dissolvida. A sentença somente reconhece que a união existiu e 

identifica o período de convivência em face dos efeitos patrimoniais, pois 

os bens adquiridos, durante o tempo de vida em comum, pertencem a 

ambos, ensejando partição igualitária. Proceda-se nova autuação ao feito. 

Retifique-se junto ao Distribuidor se necessário. CITEM-SE as partes 

requeridas, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, art. 695 do Código de 

Processo Civil, INTIMANDO-SE as partes, para comparecerem a Audiência 

de Conciliação a ser designada pela secretaria deste Juízo, que será 

realizada pela ilustre Conciliadora desta Vara Judicial. Atente-se ao 

cumprimento do disposto no art. 695, § 2º do Código de Processo Civil, 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). Conste dos mandados a seguinte 

advertência: §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Decorrido o termo, com ou sem manifestação das 

partes, colha-se parecer do Ministério Público, face ao disposto nos 

artigos 178, I, do CPC/2015. Em tempo, oficie ao INSS para que informe a 

este Juízo no prazo de 30 (trinta) dias, se há relação de dependentes 

habilitados da falecida, instruindo-o com os documentos necessários. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas. Intime-se. Cite-se. 

Oficie. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008699-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DOMINGOS PIRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008699-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIA PIRES REQUERIDO: ARI 

DOMINGOS PIRES Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 

12545718. Trata-se de Abertura de Inventário movida por LIDIA PIRES, no 

intuito de regularizar o patrimônio deixado pelo de cujus ARI DOMINGOS 

PIRES. Com a inicial juntou declaração e documentos. Logo em seguida, em 

petitório acostado no id n. 16113337, a parte autora solicitou a desistência 

do feito, pugnando pela extinção sem resolução de mérito. Veio-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A desistência da 

ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão 

do art. 485, § 5°, Código de Processo Civil. Pelo exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

formulada (art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e, via 

de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o feito, com supedâneo no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as necessárias baixas e anotações. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003793-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILMAR LOURDES RESENDE BORGES OAB - MG35219 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003793-48.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARINETE DE ALMEIDA 

SILVA REQUERIDO: JOSE CARLOS DA SILVA TIPO DE AÇÃO: DIVÓRCIO 

CUMULADO COM GUARDA E ALIMENTOS Vistos etc. Os requerentes 

supra, qualificados na inicial, juntando a competente documentação, 

ingressaram com o presente pedido. Tentada a conciliação, resultou 

frutífera. É o relatório. Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes 

os requisitos previstos na lei n º 6.515/77, regulares as cláusulas da 

avença, bem como nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, restando os requerentes consensualmente divorciados. Isento de 

custas. Transitada esta em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para averbação junto aos ofícios 

competentes, devendo constar que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja MARINETE LEITE DE ALMEIDA. Publicada em audiência, 

saem os presentes intimados. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005231-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. L. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005231-12.2017.8.11.0002. AUTOR: REGIS PAULO DA SILVA RÉU: ANA 

KAROLINE LEITE FIGUEIRA Vistos etc. Homologo o pedido de desistência 

efetuado pela parte autora, julgando extinto o processo com fundamento 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 

8867266. Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1004523-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004523-59.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO NUNES DA ROSA 

REQUERIDO: MARIA CRISTINA DA SILVA Vistos, etc. Os requerentes 

supra, qualificados na inicial, juntando a competente documentação, 

ingressaram com o presente pedido. Tentada a conciliação, resultou 

frutífera. É o relatório. Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes 

os requisitos previstos na lei n º 6.515/77, regulares as cláusulas da 

avença, bem como nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, restando os requerentes consensualmente divorciados. Isento de 

custas. Transitada esta em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para averbação junto aos ofícios 

competentes, devendo constar que a requerida voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja MARIA CRISTINA DA SILVA. Publicada em audiência, 

saem os presentes intimados. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005294-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO DONATO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CONCEIÇÃO PINHEIRO (RÉU)

A. P. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1005294-37.2017.8.11.0002. AUTOR: ALEIXO 

DONATO DE MORAES RÉU: ALINE PINHEIRO DE MORAES, ELIANE 

CONCEIÇÃO PINHEIRO Vistos etc. HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil; por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o 

avençado. Isento de custas. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento ou postular o cumprimento da sentença nos próprios 

autos. Transitada esta em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que 

se fizerem necessários. Dou a presente por publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006330-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006330-80.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO CARLOS DA SILVA 

Vistos etc. Acolho a competência declinada no decisório retro. Defiro a 

gratuidade de justiça postula, com escoro no art. 98, do CPC/2015. 

Trata-se de requerimento para expedição de Alvará Judicial nos termos da 

Lei 6.858/80, proposto por ADRIANO CARLOS DA SILVA, tendo em vista o 

falecimento de seu genitor, Sr. JOÃO CARLOS DA SILVA. Inicialmente, 

determino que o autor emende a inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias acostando aos autos, certidão 

negativa da inexistência de bens em nome do falecido, comprovando a 

inexistência de bens a inventariar. Cumprida a determinação 

supramencionada, diante dos elementos trazidos nos autos, por ora 

DETERMINO que a secretaria deste juízo, encaminhe Ofício ao Banco do 

Brasil S.A., requisitando demonstrativo dos valores depositados na 

instituição em favor de JOÃO CARLOS DA SILVA, inscrito no CPF n. 

115.077.051-15, os quais deverão ser encaminhados a esse juízo no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento desta decisão. Oficie 

também ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando 

informativos se há outros beneficiários/dependentes do de cujus, o que 

também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da presente decisão. Instrua os ofícios com cópias dos 

documentos do de cujus que constam na inicial, com o fito de subsidiar as 

informações solicitadas. Desnecessária a oitiva do representante do 

Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015. Intime-se. 

Oficie-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008362-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

THAIS VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

WELITON VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANO VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

ANDRE VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH NUNES DE SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008362-92.2017.8.11.0002. AUTOR(A): THAIS VIEGAS DA SILVA, 

ADRIANO VIEGAS DA SILVA, ANDRE VIEGAS DA SILVA, WELITON 

VIEGAS DA SILVA, MARCELO VIEGAS DA SILVA, TATIANE VIEGAS DA 

SILVA RÉU: ELIETH NUNES DE SA Vistos etc. Denota-se dos autos que a 

parte requerida compareceu juntamente com os requerentes à audiência 

conciliatória, oportunidade em que fora reconhecida consensualmente a 

paternidade do de cujus NILO LEITE DE SÁ (id. n. 10722459). Ressalto que 

o Douto Representante do Ministério Público esteve presente em 

audiência. É o necessário. Fundamento e decido. Ex Positis, HOMOLOGO, 

por sentença, as declarações firmadas no id. n. 10722459, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, declaro a 

paternidade do Sr. NILO LEITE DE SÁ em relação aos requerentes e, via de 

consequência; julgo e declaro EXTINTO O PROCESSO, com JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Ademais, determino que se proceda à retificação do registro 

de nascimento dos autores, incluindo-se o patronímico do pai e os nomes 

de seus ascendentes como avós paternos. Ressalto que os autores 

passarão a se chamar THAIS VIEGAS DA SILVA DE SÁ, TATIANE VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ, ADRIANO VIEGAS DA SILVA DE SÁ, ANDRE VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ, WELITON VIEGAS DA SILVA DE SÁ, MARCELO VIEGAS 

DA SILVA DE SÁ. Isento de custas e honorário na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado para retificação dos registros de 

nascimentos dos requerentes. Notifique-se ao Parquet. P.I.C. Após 

cumpridas as determinações supracitadas, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e anotações de praxe. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003989-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. W. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. (RÉU)

S. L. W. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1001519-48.2016.8.11.0002 Certidão de 

Tempestividade Certifico que, considerando a juntada da contestação do 

requerido no dia 17/07/2017 (ID.14231138). Certifico a tempestividade, e 

impulsiono estes autos para a parte autora para impugnar. Várzea 

Grande/MT, 22 de outubro de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor 

Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109577 Nr: 5425-78.2007.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPN-RGRNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSN

 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): R. P. N. - REP/ GENITORA ROSIMEIRE 

NEPONUCENO PINTO, Cpf: 85507504172, Rg: 1123764-3, brasileiro(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 

manifestar 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, RAYLA BORGES 

SILVA, digitei.

Várzea Grande, 29 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.: 316993 Nr: 13356-25.2013.811.0002

 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: SILVANA FELICIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BAZILIO FELÍCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO TEIXEIRA DE GOIS - 

OAB:OAB/MT 15716-E, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT, JOAO CARLOS DIZARSZ ALVES - OAB:17.441-E, 

Jordelismar José Alves Junior - OAB:23.223, PAULO MARCEL 

GRIZOSTE SANTANA BARBOSA - OAB:16.410-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a Inventariante, para que no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra 

INTEGRALMENTE a determinação de fls. 61 e 84, procedendo a juntada do 

Termo de Renúncia com relação a herdeira GUIOMAR FERREIRA ALVES, 

em conformidade com o disposto no art. 1.793 do Código Civil, sob pena 

de remessa ao arquivo.

Quanto ao requerimento da PGE de fl. 90, INDEFIRO-O, eis que consoante 

o disposto no art. 629 do CPC/2015, cabe a Fazenda Pública Estadual 

informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, os valores dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações.

Cumpridas as determinações supracitadas pela Inventariante, renove-se 

vista dos autos à Fazenda Pública, do contrário, DETERMINO a remessa do 

presente feito ao arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando 

seu curso assim que houver cumprimento da determinação constante no 

decisum de fls. 61 e 84 em sua integralidade.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 341140 Nr: 8819-49.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA, GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009777-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SILVIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA RIBEIRO MAGALHAES NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009777-76.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CATARINO SILVIO NUNES 

REQUERIDO: LINDALVA RIBEIRO MAGALHAES NUNES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso, movida por CATARINO SILVIO 

NUNES, em desfavor de LINDALVA RIBEIRO DE MAGALHÃES NUNES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O autor afirma que se casou 

com a requerida em 29 de setembro de 2001, conforme certidão de 

casamento acostada aos autos. Contudo, estão separados de fato há 

algum tempo, sem possibilidade de reconciliação, tanto que o requerente 

constituiu nova família. Destaca que dessa união tiveram dois filhos, 

ambos maiores e capazes, conforme os documentos anexos. Informa a 

inexistência de bens a serem partilhados entre o casal. Requer a 

decretação do divórcio, com as expedições necessárias. Com a inicial 

acostou documentos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Processe-se 

em segredo de justiça, com escoro no art. 189, II, do CPC/2015. Concedo 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 

2º, 3º e 4º, artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, 

para comparecer a Audiência de Conciliação a ser designada pela 

secretaria deste Juízo (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), 

fazendo-se constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, 

contar-se-á a partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (Artigos 695 

e 697 do Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Desnecessária a intervenção do 

representante do Ministério Público, eis que ausente interesse de incapaz, 

nos artigos 178, II e 698 do CPC/2015. Intimem-se as partes, expedindo-se 

o necessário. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008699-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI DOMINGOS PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008699-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LIDIA PIRES REQUERIDO: ARI 

DOMINGOS PIRES Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. n. 

12545718. Trata-se de Abertura de Inventário movida por LIDIA PIRES, no 

intuito de regularizar o patrimônio deixado pelo de cujus ARI DOMINGOS 

PIRES. Com a inicial juntou declaração e documentos. Logo em seguida, em 

petitório acostado no id n. 16113337, a parte autora solicitou a desistência 

do feito, pugnando pela extinção sem resolução de mérito. Veio-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A desistência da 

ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, conforme previsão 

do art. 485, § 5°, Código de Processo Civil. Pelo exposto, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

formulada (art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e, via 

de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o feito, com supedâneo no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as necessárias baixas e anotações. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002110-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DA SILVA AIRES PARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA OAB - MT12373/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PIO DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 12114048 de 

19/03/2018 do (a) oficial de justiça referente a não citação da confinante 

DANIELA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002496-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BERSO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GERVASIO (RÉU)

Outros Interessados:

Ilma Machado dos Reis (CONFINANTES)

Marta Araújo dos Santos (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca “Correspondência devolvida” ID n. 15009648 

de 24/08/2018 (referente a confinante Ilma Machado dos Reis).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002118-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (RÉU)

 

CERTIFICO que analisando o processo, verifiquei que até a presente data 

não consta nos autos o retorno do Aviso de Recebimento (AR) referente a 

carta ID n. 14683430 de 10/08/2018 direcionada para CLEBER ANTONIO 

CINI. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO da 

parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004769-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CARTA DEVOLVIDA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009642-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009642-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES RÉU: 

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Trata-se de Ação de Indenização de Danos Material com Pedido 

de Liminar, alegando o autor que e possuidor de uma linha de internet, no 

mês de junho de 2018 o autor mudou de endereço e solicitou a 

transferência da linha de internet para seu novo endereço. No entanto, 

autor afirma que ré realizaria a troca de endereço em sete dias. Pós esse 

período a empresa ré informou que não havia linha disponível para o 

endereço solicitado. Alega, o autor que a internet não foi transferida, e 

além do mais a ré continua realizando cobrança via debito automático, 

desde dos meses de junho julho e agosto, já tentou realizar o 

cancelamento e não obteve existo. Sendo assim, requer em sede de 

liminar o cancelamento da linha da internet. São requisitos para a 

concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, 

de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Dessa forma, da análise dos documentos 

trazidos pelo autor, não vejo a possibilidade de concessão da medida por 

não estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto. Dessa 

forma, da análise dos documentos trazidos pelo autor, não vejo a 

possibilidade de concessão da medida por não estarem demonstrados os 

requisitos necessários a tanto. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 16:00 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 
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respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 424340 Nr: 24268-13.2015.811.0002

 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 EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT17.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso interposto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434278 Nr: 3598-17.2016.811.0002

 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: JADER PEREIRA FEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409050 Nr: 16135-79.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAERLENE SILVA DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:MT 

13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:DF 24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009559-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINY CONCEICAO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009559-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELAINY CONCEICAO DE PAULA RÉU: ANTONIO DE TAL 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Entendo necessária a justificação 

prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 11/12/2018, 

às 15h00min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por intermédio 

de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar 

(CPC, art. 564, parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, 

determino que seja cumprido pelo Oficial Plantonista. Deve ainda o Sr. 

Oficial de justiça, qualificar a pessoa ocupante do imóvel (CPC, art. § 1º). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009563-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GALVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009563-85.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LEANDRO GALVAN RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para determinar 

em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das mensalidades 

cobradas pela AMPARO a partir do mês junho/2018. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora proprietário do veículo TOYOTA COROLLA, cor 

prata, Placa KXX 4734, RENAVAM: 00184510597, ANO 2009/2010, qual 

encontra-se assegurado através da AMPARO – ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VÉICULOS AUTOMOTORES, desde o ano de 2016, 

conforme faz prova o contrato de ADESÃO Id. nº 16063176. Informa 

ainda, que após sofrer um sequestro relâmpago, seu veículo foi 

recuperado muito danificado, e ao envia-lo para ser reparado, ficou na 

oficina por cerca de 03 meses. São requisitos para a concessão das 

tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Nesse aspecto, em que pese a irresignação do 

autor quanto a demora na prestação dos serviços em seu veículo, 

entendo não conter nos autos elementos que me levam a deferir a medida 

liminar almejada. Entende a jurisprudência; EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESOSPITALIZAÇÃO - PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO 
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ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. 1 - Para deferimento do 

pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos 

requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015. 2 - Não 

comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando 

que não há prejuízo de irreversibilidade. 3- Recurso não provido. (TJ-MG - 

AI: 10000170404008001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 08/05/2018). Assim, REJEITO 

A TUTELA PRETENDIDA. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 06/02/2019, às 

10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009757-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009757-85.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDUARDO ALVES DE ALMEIDA Vistos... Em se tratando de 

Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009768-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009768-17.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALTAIR DE OLIVEIRA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009748-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BARROS DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOARDI 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009748-26.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOELMA BARROS DE MIRANDA RÉU: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA E LOURENÇO BOARDI Vistos... 

Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 

98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma 

de lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da 

posse, deixo de designar audiência de conciliação; Determino a citação do 

réu, dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009752-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA BERNARDETE BATISTI GRAFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA RAMPANELLI OAB - RS72079 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009752-63.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GLORIA BERNARDETE BATISTI GRAFF REQUERIDO: 

JOVENIL DA ROCHA Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009644-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BONFIM DELA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009644-34.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP RÉU: 

EDUARDO BONFIM DELA COSTA Vistos... Por verificar a existência de 

Execução de Título Extrajudicial tramitando sob o nº 

8020590-77.2017.811.0002, junto ao Juizado Especial do Cristo Rei desta 

Comarca, envolvendo as mesmas partes e objeto, necessário se faz o 

envio destes autos àquele juízo a fim de evitar decisões conflitantes. 

Dessa forma, CONHEÇO DA CONEXÃO DE AÇÕES, DECLARANDO ESTE 

JUÍZO COMO INCOMPETENTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA 

PRESENTE AÇÃO, e Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser encaminhados e 

redistribuídos em apenso ao feito n.º 8020590-77.2017.811.0002 após as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO
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Processo Número: 1009693-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009693-75.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI RÉU: GONCALINA 

BARROS DA SILVA Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001858-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE SOUZA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001858-07.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): OTAVIO DE SOUZA - ME RÉU: CX CONSTRUCOES LTDA 

Vistos. Tendo em vista a indisponibilidade de pauta para a realização da 

audiência de instrução em data anterior, indefiro o pedido constante na 

petição de id. 15972620. Assim, inexistindo justificativa plausível para a 

redesignação da audiência, cumpra-se com a decisão de id. 15952693. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001251-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOMINGOS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001251-23.2018.8.11.0002 AUTOR: WANDERLEY DOMINGOS DE 

BARROS RÉU: VIVO S.A. Vistos. Inicialmente, verifica-se que o autor 

nominou a ação como Ação de Prestação de Contas c/c Pedido Liminar, 

contudo com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, referido 

procedimento especial deixou de existir, instituindo-se a ação de exigir 

contas, com previsão no art. 550 do CPC. Anote-se que, não é o caso de 

aplicação da fungibilidade, posto que, nos termos postos a ação não se 

enquadra nos requisitos da ação de exigir contas. Isso porque, o autor 

sequer reconhece ter qualquer relação jurídica com a requerida, pelo 

contrário, espera que a ‘ré comprove a contratação do serviços/aquisição 

de produtos, e bem como, comprovar a existência do negócio jurídico e 

como se chegou a cobranças dos valores e encargos imputados a parte 

Autora.’ Denota-se que, em verdade, pretende seja declarada a insistência 

do débito que deu causa à inclusão dos seus dados nos cadastro de 

inadimplentes, com a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. Nesse passo, a ação se prestar 

ou exigir contas não serve para o fim pretendido, possuindo rito próprio, o 

qual não foi observado pelo requerente. Corroborando com a situação 

exposta nos autos, os seguintes julgados, do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTAS 

CORRENTES BANCÁRIAS – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRA 

FASE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INTERESSE DE AGIR – 

EXPOSIÇÃO GENÉRICA DOS LANÇAMENTOS – EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É 

assente a jurisprudência no âmbito do colendo STJ, consoante Súmula nº 

259, que a despeito do cabimento da ação de prestação de contas pelo 

correntista em face da instituição financeira; a configuração do interesse 

de agir nestes casos não prescinde da exposição de motivos 

consistentes que justifiquem o manuseio deste tipo de ação, não se 

destinando, a exibição de documentos e à revisão de cláusulas 

contratuais. Sendo imprescindível a indicação de forma objetiva, concreta, 

ainda que exemplificativamente, os lançamentos considerados indevidos e 

ou desconhecidos realizados nas contas correntes, sob pena de extinção 

do feito pela ausência de pressuposto processual de validade do 

processo, em razão da não demonstração da causa de pedir.” (Ap 

101314/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 

14/11/2017) – negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS – SEGURO DE VIDA - PRETENSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DE 

APURAR SE OS VALORES RECEBIDOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

ATINENTES AO BENEFÍCIO DEIXADO PELO SEGURADO/DE CUJUS FORAM 

DEVIDOS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É 

pressuposto da ação de prestação de contas a guarda ou a gerência de 

negócio alheio, ou seja, há o dever de prestar contas por parte de quem 

efetua e recebe pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos 

próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os pagamentos e 

recebimentos. 2. No caso, é incabível a prestação de contas ante a 

ausência de administração de bens ou valores alheios pela seguradora. 3. 

A necessidade de entrega de documento pela seguradora, bem como 

qualquer discussão a respeito de diferenças existentes entre o valor 

devido e o valor efetivamente pago a título de indenização do seguro de 

vida, e, ainda, o dever de quitação do suposto saldo remanescente, deve 

se dar em ações próprias, que não a de prestação de contas” (Ap 

50785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

– negritei. Destarte, não há que se falar em prestação de contas, pois 

além de ter sido revogada pelo Novo Código de Processo Civil, o 

requerente sequer reconhece a existência de negócio jurídico entre as 

partes que enseje no dever de a requerida presar contas. De outro norte, 

verifica-se que o requerente não cumpriu com todos os requisitos 

insculpidos no art. 319 do CPC, haja vista que não informou seu estado 

civil nem o endereço eletrônico das partes. Ademais, nota-se que o 

requerente pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo a 

exordial não veio instruída com a declaração de hipossuficiência assinada 

pelo demandante, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC. Assim, em 

homenagem ao disposto no art. 10, do CPC, intime-se a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para, no prazo de 5 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito 

em razão da inadequação da via eleita – ausência de interesse processual 

(art. 485, VI, do CPC). Ou, caso prefira, deverá, em igual prazo, adequar a 

exordial à ação e tutela de urgência cabível (art. 317 c/c art. 329, ambos 

do CPC), caso em que deverá observar o disposto no art. 319, II, do CPC, 

informando seu estado civil e endereço eletrônico das partes, bem como 

juntar declaração de hipossuficiência assinada pelo autor. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297455 Nr: 17889-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->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: JOSE HENRIQUE NONATO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DAVI, OSEIAS PEREIRA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR.QUEIROZ LUZ - 

OAB:23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. FRANCISCO 

JÚNIOR QUEIROZ LUZ (OAB-GO 23787) E JOÃO ROBERTO 

GOMES(OAB-MT 12922) , PARA, NO PRAZO LEGAL, QUE JUNTEM AOS 

AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA A DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 208626 Nr: 4399-11.2008.811.0002

 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: LUCIMAR SCHMIDT TRAVAINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS OÇANHA GONÇALVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. WILLIAN 

POSCA PIVOTTO, OAB-MT 18634, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220024 Nr: 278-03.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELI APARECIDA PESSIM, VALTER ALVES 

DA SILVA JUNIOR

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

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que constatei estes autos estarem em carga com a Dra 

ARIÁDINE GROSSI, fora do prazo legal, em sendo assim, impulsiono estes 

autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com 

intimação a mencionada advogada para providenciar a devolução do 

processo em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490678 Nr: 8426-22.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSISTER MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT, FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - OAB:6090/MT, 

OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES, OAB-MT 10875, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA DILIGÊNCIA DO SR. 

OF. DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490679 Nr: 8427-07.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATER RIBEIRO DE MATTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. AGRINALDO 

JORGE RODRIGUES, OAB-MT 10875, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTAR 

AOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA DILIGÊNCIA DO SR. 

OF. DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008329-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008329-68.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA REQUERIDO: 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, ASSURANT 

SEGURADORA S.A. Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 13 de Dezembro de 2018, às 17horas 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 18 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNIDADE DAS NACOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR OAB - DF29378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ciclano de Tal (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001413-18.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): COMUNIDADE DAS NACOES RÉU: CICLANO DE TAL Vistos. 

Compulsando os auto,s verifica-se que a parte autora peticionou 

requerendo a prorrogação do prazo da Decisão interlocutória pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Contudo, à vista do decurso de lapso temporal 

superior ao requerido e do não cumprimento da decisão que determinou a 

emenda à exordial, determino a intimação da parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Várzea Grande, 29 de outubro 

de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

RENAN MARQUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001783-94.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

RENAN MARQUES DE ARAUJO, KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA 

Vistos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado entre as partes (id. 1380964). Tendo em vista que já 

decorreu o prazo de suspensão do feito para o cumprimento do acordo 

entabulado, intime-se a exequente para manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, conclusos para extinção do feito. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007750-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007750-57.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOELSON ANTONIO PEREIRA REQUERIDO: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Recebo a emenda à 

inicial, pois satisfatória. Cite-se e intime-se o requerido, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 7 de fevereiro de 2019, às 15horas. Consigne-se 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001109-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

LETICIA LAVORATTI MAGALHAES OAB - MT24721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001109-19.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS ROGERIO MENDES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Em 

análise dos autos, verifica-se que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra. Desse modo, 

ausentes questões preliminares, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos 

termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: e existência de irregularidade no medidor de consumo da 

Unidade Consumidora nº 6/240724-5, que que tenha gerado o aumento 

indevido das faturas dos meses de maio, outubro e novembro de 2017 e 

janeiro de 2018; a existência de dano. Defiro a produção da prova 

requerida pela autora, consistentes em prova pericial. Para tanto, nomeio a 

Sr. CLAUDIO DUARTE DA SILVA, engenheiro elétrico, com endereço à Av. 

General Mello, 797, Poção, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 99642-9696, e-mail: 

engclaudiomt@gmail.com, devendo ser intimado para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, aceite a nomeação. Tendo em vista ser o autor, requerente 

da perícia, beneficiário da gratuidade da justiça, em observância à 

Resolução 232 do CNJ, considerando a complexidade do caso, que para a 

realização da perícia exige zelo e especialização do profissional em grau 

elevado, bem como longo tempo necessário para a prestação do serviço, 

fixo os honorários do perito em R$1.000,00 (mil reais) (art. 504, § 4º da 

CNGC). Em sendo aceita a nomeação, o perito deverá apresentar currículo 

e comprovar especialização, bem como confirmar os contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, bem como designar data, horário e local 

para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

perícia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, e art. 466, § 2º, 

ambos do CPC). O(a) Senhor(a) perito(a) deve ser advertido(a) 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. Desde já, formulo os quesitos do 

Juízo: 1) Há evidencias de que houve ou há falhas no medidor de energia 

elétrica instalado na Unidade Consumidora nº 6/ 240724-5? Se sim, 

especificar. 2) Qual a possível causa do elevado consumo de energia 

elétrica nos meses em questão? 3) Existe indicação de eventual fuga de 

energia por inadequação das instalações elétricas? Se sim, esclarecer. 4) 

Pode se atribuir o elevado aumento das faturas em discussão à má 

prestação de serviços por parte da requerida? 5) Os valores cobrados 

correspondem ao consumido no imóvel do autor? 6) A variação de 

consumo no caso em questão ocorreu dentro da normalidade? Albergado 

pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite 

do encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar 

as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os 

interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC). Apresentados quesitos suplementares durante a realização da 

perícia, o Gestor judiciário dará ciência à parte contrária (artigo 469 do 

CPC), no termos do §2º do art. 1.241, da CNGC. Com a apresentação do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo como de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC). 

Apresentado o laudo pericial, expeça-se certidão em favor do perito, com 

o valor dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC c/c art. 91, § 3º do CPC). 

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos. Várzea 

Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001108-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001108-34.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte 

autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Em igual prazo, as partes deverão especificar as provas que 

porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as sob pena 

de preclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON JOSE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006081-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDMILSON JOSE DA ROSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Em face da petição de id. 

12918200, em que a parte autora requer a desistência do presente feito, 

nos termos do parágrafo único do art. 200 do Código de Processo Civil 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas se houver pelo autor diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Contudo a vista da gratuidade que ora se 

defere, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, 

conforme o art. 98, § 3º do CPC. Sem condenação em honorários à vista 

da ausência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em que pese tenha sido intimada para apresentar os dados bancários de 

forma que permitisse a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores depositados em juízo, consoante determinado, a parte autora 

manifestou-se a respeito no ID 15917474. Ocorre que a parte em questão 

descurou de identificar a instituição bancária a qual estão vinculados os 

dados informados, dado indispensável. Diante do exposto, intimo a parte 

em questão a fim de que regularize a questão apontada. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009736-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SALLES PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009736-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCIANA SALLES PAES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que a parte autora requer a concessão de tutela antecipada, a fim de que 

a requerida dê quitação ao contrato de financiamento do veículo objeto da 

ação, suspendendo assim a busca e apreensão do veículo, contudo não 

informou este juízo acerca de possível existência de outra ação, como 

mencionado. Posto isso, determino venha à parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, a fim de esclarecer a este juízo acerca de 

existência e possível conexão entre essa demanda e ação de busca e 

apreensão, envolvendo o veículo sub judice, sob as penalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009759-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SOARES DE AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009759-55.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEYTON FRAGOSO DE JESUS RÉU: ANTONIA SOARES DE AMORIM 

Vistos. Observo que a parte autora descurou de colacionar procuração 

outorgando poderes ao causídico Honório Gonçalves dos Anjos Neto 

OAB/MT 18.310. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, 

suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

requerente supracitada sane a irregularidade acima apontada, sob pena 

de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002176-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL GONCALO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 16166641.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005546-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo complementar de Id: 

16137279.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006349-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 16159556.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000930-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (ADVOGADO(A))

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - MT7335/O 

(ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006850-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000194-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006106-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GONCALVES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes acerca da baixa do processo a 

este Juízo, a fim de que requeiram o que entenderem de direito no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008807-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR RIBEIRO DE MENEZES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 15818815

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008087-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANY DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008087-12.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

GRAZIANY DA SILVA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, requisito considerado essencial para o 

processamento da demanda. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, a parte autora 

relata na inicial referente ao processo que tramitava no Juizado Especial 

Cível do Jardim Glória sob o n°. 8017318-46.2015.811.0002, contudo, 

descurou de juntar nos autos qualquer documento/decisões relacionado 

ao processo. Sendo assim, determino, sob o mesmo prazo e penalidade, 

venha a parte autora, suprir a irregularidade acima informada, mediante a 

juntada de documentos/decisões do referido processo. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007987-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT25124/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA DE FATIMA DUARTE MOREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007987-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADELINO MARQUES DE ARRUDA RÉU: LUIZA DE FATIMA DUARTE 

MOREIRA Autos n.º 1007987-57.2018.8.11.0002 Vistos. Compulsando os 

autos observo a necessidade de a parte autora regularizar a sua 

representação processual. Isso porque o art. 654 do Código Civil dispõe 

que a procuração particular possui validade apenas com a assinatura do 

outorgante, o que não se verifica na espécie, porquanto a parte autora se 

trata de pessoa analfabeta, razão porque o documento em questão 

deveria ser firmado por instrumento público. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA 

NÃO CONTRATADOS ANALFABETO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. Tratando-se de pessoa não alfabetizada, deve vir juntado nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 391 de 424



autos, instrumento público de procuração. Não atendendo a parte tal 

determinação, mesmo após intimada para tanto, deve ser declarada a 

nulidade do processo, nos termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, 

DECRETARAM A NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Apelação Cível Nº 70068246636, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada 

nesta Corte, em se tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Assim, 

diante da irregularidade na representação processual acima apontada e 

tratando-se de vício sanável, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, carreando aos 

autos procuração pública outorgando poderes ao causídico que 

subscreveu a petição inicial, sob pena de extinção do processo. (art. 76, 

§1º, I, do CPC). Lado outro, verifico outras irregularidades na petição que 

dependem de correção. Pois bem. Por analogia ao que dispõe o art. 1.071 

do CPC, acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, o qual 

afirma a necessidade da anuência do titular de direito real, bem como 

considerando que a ação de usucapião visa à obtenção do título de 

propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da matrícula atualizada 

do imóvel, atentando-se, para a necessidade de indicação correta do polo 

passivo da lide, a sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Outrossim, considerando a necessidade de delimitação do imóvel 

que se pretende usucapir, determino, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, colacionar aos autos planta e memorial descritivo do 

imóvel, devidamente assinado por responsável técnico legalmente 

habilitado, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Finalmente, determino a emenda da petição inicial, a fim de que a autora, 

no mesmo prazo e sob as mesmas penalidades, individualize, tanto quanto 

possível, todos os confinantes do imóvel objeto do litígio e precise os seus 

endereços, a fim de que também sejam citados da presente ação (art. 246, 

§3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008645-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 5 dias, 

comprovar nos autos o pagamento dos honorários periciais 

correspondente a sua parte, consoante determinado na decisão de ID: 

15540824.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006677-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006677-50.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIANA DE LIMA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354, do CPC/2015) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo a organização 

do processo (art. 357, do CPC/2015), bem assim a ordenar a produção da 

prova. Da necessidade de alteração do polo passivo – exclusão da Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais No tocante à preliminar aventada 

pela seguradora requerida, de que se faz necessária a exclusão da Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais do polo passivo da demanda, esta 

não pode prosperar, uma vez que ela faz parte do rol de seguradoras 

vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde como parte 

nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, sendo que 

representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade passiva. Qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização. 

Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro obrigatório DPVAT. Valor 

quantitativo legalmente fixado em salários mínimos. Inconfundível com 

reajuste. Indenização legal. 3 - Valor indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei 

nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp dispor de forma diversa. 4 - 

Indenização fixada em salários mínimos vigentes à época. Incidência de 

correção monetária a partir do pedido de pagamento da indenização. 5 - 

Inexistência de quitação. Pagamento parcial do valor devido. Legítimo o 

pedido de complementação. 6 - Juros moratórios. Correção monetária. 

Índice TJPR. Incidência a partir da data do pagamento a menor. 7 - 

Honorários advocatícios. Mantimento do percentual fixado. Causa de 

pouca complexidade. Recurso de apelação de ITAÚ Seguros s/a 

desprovido. Recurso adesivo de zolmira wiesenhutter provido 

parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 07/12/2007; Pág. 66) Extraído 

Editora Magister sob nº 57206984. Grifo nosso. Dessa forma, afasto a 

presente preliminar. Falta de interesse processual Aduz a seguradora 

requerida que a parte autora realizou o pedido administrativo, porém não 

realizou a entrega de toda documentação necessária para análise do 

pedido. Com efeito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 

e pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há necessidade de 

comprovação da formulação de requerimento administrativo como requisito 

essencial para o ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 

936574/SP), o que foi comprovado pela parte autora, conforme ids. 

12104141. Nesse sentido tem sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – 

PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou o documento citado pela parte 

requerida, conforme id. 9673016. Das provas A nova sistemática 

processual albergou a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual “o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, 

a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade 

de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material 

afirmado em juízo”.[1] Em outras palavras, a distribuição dinâmica do ônus 

da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, 
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conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova tal ônus. Convém esclarecer 

que a distribuição dinâmica é cabível quando presente as hipóteses 

previstas no § 3º, do art. 373, do CPC/2015, que assim dispõe: “§ 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.” In casu, 

verifica-se que a parte requerida possui melhores condições de produção 

de prova em detrimento da parte autora, notadamente porque possui 

estrutura técnica e econômica suficientemente capaz de demonstrar o 

grau da lesão acometida pela parte autora. Em reforço, vale ressaltar que 

o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, antes mesmo da promulgação do novo CPC, já perfilhavam o 

entendimento acerca da possibilidade de imputar a seguradora requerida o 

ônus probatório em casos tais, a saber: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. 

DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA 

DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, 

expert na apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, 

possuidora de estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a 

correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA 

REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS 

PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada 

de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, 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, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora” (AI 155522/2014, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, 

Publicado no DJE 08/05/2015) Desta forma, diante da facilidade da 

produção de prova pela seguradora requerida, deve ser aplicado, na 

espécie, a regra do § 1º do art. 373, do CPC/2015, em benefício da parte 

autora, pelo que distribuo/transfiro o ônus da prova à seguradora 

requerida, apenas no que se refere ao grau da lesão. Dos pontos 

controvertidos a) se a parte autora teve a perda, redução ou impotência 

funcional definitiva, total ou parcial em razão da lesão decorrente do 

acidente de trânsito objeto do processo; b) se positiva, qual o grau desta 

lesão e, c) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento do seguro 

e qual o seu respectivo valor. Assim, nomeio como perito o Dr. Marcos 

Benedito Correa Gabriel, médico perito, que poderá ser encontrado na Av. 

Dom Aquino, n. 355, bairro Dom Aquino, Cuiabá; Cep: 78.015-200; fone: 

3624 9211, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

sua nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Em razão da distribuição 

dinâmica/transferência do ônus da prova à seguradora requerida, 

determina que a mesma no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o depósito 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o aceite da incumbência 

pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a 

designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais 

assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com 

antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja a perícia, fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. A 

perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido estabelecido 

no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 

473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com a entrega do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo 

apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC). Ficam as partes, 

desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do 

CPC. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009351-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

DULCINEA DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

CREUZA DA SILVA CAMPOS MOREIRA (AUTOR(A))

CLAUDIO DE OLIVEIRA MOREIRA (AUTOR(A))

CELIA JARDIM DE SENA (AUTOR(A))

PETRONILIO GONCALVES SANTOS (AUTOR(A))

TEMISTOCLES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIO FRIZANCO (AUTOR(A))

MARISONIA MACEDO RODRIGUES (AUTOR(A))

IVANOREIA FERREIRA CARVALHO (AUTOR(A))

URSULINE HENNING (AUTOR(A))

JOSE VALDECI DE SOUZA (AUTOR(A))

MATHILDES MANDACARI TOSTA (AUTOR(A))

MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

CICERA SILVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009351-64.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MATHILDES MANDACARI TOSTA, IVANOREIA FERREIRA CARVALHO, 

DULCINEA DE SOUZA BARBOSA, MARISONIA MACEDO RODRIGUES, 

MARIO FRIZANCO, MARIA ANTONIA DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA 

MOREIRA, CREUZA DA SILVA CAMPOS MOREIRA, MARIA APARECIDA DA 

SILVA, CELIA JARDIM DE SENA, TEMISTOCLES DOS SANTOS, 

PETRONILIO GONCALVES SANTOS, JOSE VALDECI DE SOUZA, CICERA 

SILVA DE SOUSA, MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA, URSULINE HENNING 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. O art. 113 do CPC dispõe que duas 

ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou 

passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo 

pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por 

ponto comum de fato ou de direito. Sobre o tema, leciona o doutrinador 

Luiz Guilherme Marinoni[1], aduzindo, in verbis: A comunhão de direitos e 

obrigações relativamente ao mérito do processo é o liame mais estreito 

que pode ligar duas mais pessoas e naturalmente dá lugar ao 

litisconsórcio (art. 113, I, CPC). Qualquer comunhão de que decorram 

direitos e obrigações é suficiente, se há conexão entre as situações dos 

litigantes no plano do direito material (art. 113, II, CPC), há oportunidade 

para formação litisconsorcial. Entende-se que o Código assim o possibilite, 

tendo em conta que a existência de conexão autoriza a reunião de ações 

propostas em separado (art. 57, CPC) – com maior razão, portanto, admite 

a cumulação subjetiva desde o início. A afinidade por ponto comum de fato 

ou de direito, por fim, pode ensejar o litisconsórcio (art. 113, III, CPC). 

Afinidade é parecença, e pode ser oriunda da circunstância de o direito 

dos litigantes decorrer de alegações de fato idênticas. Nessa esteira, 

verifico que o polo ativo da lide é composto por dezesseis autores, que 

pretendem ser indenizados por supostos vícios em seus imóveis. Contudo, 

certo que há necessidade de individualizar as demandas, indicando-se 

quais os vícios de cada imóvel, bem como esclarecendo a relação jurídica 

entre os autores e conjunto habitacional, a fim de justificar seu interesse 

processual. Assim, é que observo não haver entre os autores 

litisconsórcio necessário, ou qualquer das hipóteses previstas no art. 113, 
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uma vez que cada um possui seus próprios interesses e cada imóvel, 

certamente, possui vícios diversos, tendo em comum apenas a demanda 

proposta. Deste modo, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o polo ativo da lide, mantendo apenas um dos litigantes no polo, 

cabendo aos demais propor ação própria, uma vez que inexistente 

litisconsórcio entre eles, sob pena de indeferimento. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo 

código de processo civil comentado – São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003505-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (RÉU)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003505-66.2018.8.11.0002. AUTOR: 

SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO RÉU: MITRA ARQUIDIOCESANA DE 

CUIABA Vistos etc., Determinada a emenda da inicial no Id. 12995492, a 

fim de que a parte autora juntasse nos autos a planta e o memorial 

descritivo do imóvel que pretende usucapir, aportou petição no Id. 

14143139, informando acerca da hipossuficiência financeira da autora. 

Pois bem. Inicialmente, presentes os pressupostos do art. 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Assim, uma vez 

deferida a justiça gratuita, conforme entendimento majoritário da 

jurisprudência[1], haverá de se gerar meios para que a parte autora possa 

ter livre acesso ao Poder Judiciário, motivo porque tenho que a realização 

de perícia é pertinente no presente caso. Nesse sentido, entende o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APRESENTAÇÃO DE PLANTA E 

MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. DESPESAS 

DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Deferido à parte autora os benefícios à 

gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel 

usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3º, 

V, da Lei 1.060/50. Precedentes do STJ. (TJMT - rec. emb. declaração nº 

166963/2015, oposto nos autos do agravo de instrumento 154517/2015, 

Primeira Câmara Cível, Helena Maria Bezerra Ramos – Relatora, Data de 

Julgamento: 26-01-2016). Portanto, nomeio como perito a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda., com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 

1856, Sala 408, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-000, 

telefone (65) 3052 7636, a qual deverá ser intimada para que tome ciência 

da nomeação, bem como para que decline o nome do profissional que 

realizará a perícia em questão. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os valores impostos na 

Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 do CNJ, 

salientando que os honorários periciais serão arcados pelo Estado em 

razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ademais, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

em momento oportuno, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Com o aceite da 

incumbência pericial, intime-se o perito para que proceda com a 

elaboração de planta e memorial descritivo do imóvel descrito na inicial. 

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

apresentação do laudo na Secretaria do Juízo. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos. Intimem-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJ-SP - 

AI: 604777220128260000 SP 0060477-72.2012.8.26.0000, Relator: Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, J. 26/04/2012, 4ª Câmara de Direito Privado. 

RMS 26.493/RS, Rel. Min. Eliana Calmon Segunda Turma, DJe 23.9.2008. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 29.429 - RS 

(2009/0082167-7) –J. 04 de novembro de 2010 - MINISTRO MAURO 

CAMPBELL MARQUES , Relator – Segunda Turma.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009744-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009744-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

SIMONE FERREIRA FERNANDES REQUERIDO: SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, RUBENS ALVES DE ABREU 

Vistos, etc. Da análise dos autos, verifico que a parte autora descurou de 

apresentar junto com a inicial os documentos necessários para a 

identificação dos autores Thadeu Ferreira Fernandes e Fernanda Carla 

Ferreira Fernandes, bem não há nos autos comprovante de endereço. 

Ainda, verifico que a assinatura constante na declaração de 

hipossuficiência não é da autora Simone Ferreira. Assim, determino venha 

a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a 

fim de regularizar a sua identificação com a apresentação de seus 

documentos pessoais (Thadeu e Fernanda), anexar comprovante de 

endereço e juntar declaração de hipossuficiência com a assinatura da 

outorgante Simone, sob pena de indeferimento (art. 321, § único do 

CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008393-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

WAGNER DO NASCIMENTO MENDONCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008393-78.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: GILSON RODRIGO DE 

ALBUQUERQUE, WAGNER DO NASCIMENTO MENDONCA 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008667-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE DIVINO DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

EZALTINO MANOEL METELO (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT0004759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008667-42.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ATAIDE DIVINO DA SILVA MARQUES, JOSE MARIA DE CAMPOS, 

EZALTINO MANOEL METELO REQUERIDO: SCANVECO TRANSPORTES 

LTDA - ME Vistos, etc. Solicite-se ao Juízo deprecante os documentos 

relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, aguarde-se por 30 (trinta) dias. 

Outrossim, intime-se a parte interessada para no prazo de 30 (trinta) dias 

recolher as custas judicias, sob pena de devolução da missiva, consoante 
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arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na hipótese de não 

atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009625-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI NOBRE DE MIRANDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009625-28.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEVI NOBRE DE MIRANDA FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Da detida análise da inicial, o autor alega 

que em decorrência do acidente o mesmo foi encaminhado ao Pronto 

Socorro de Várzea Grande, contudo, não há nos autos boletim do primeiro 

atendimento médico da data do acidente em 05.01.2016, somente os 

históricos médicos a partir da data 06.01.2016 quando foi transferido para 

o Hospital Metropolitano desta comarca. Observo ainda, que a parte autora 

descurou de juntar boletim de ocorrência referente ao acidente, a fim de 

melhor elucidar os fatos descritos na inicial, bem como deixou de aportar o 

comprovante de endereço para comprovar o seu domicílio. Posto isso, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir as 

irregularidades acima apontada, acostando aos autos documento de 

primeiro atendimento médico, boletim de ocorrência e comprovante de 

endereço, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009594-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FASSIONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009594-08.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: CAROLINE FASSIONI 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

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000423-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDIR SOARES MASSAFRA (AUTOR(A))

MARLENE CASTAGNA MASSAFRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSÉ DE ARRUDA (RÉU)

ADELINA IPOLITA DE ARRUDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000423-95.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA MASSAFRA RÉU: 

VICENTE JOSÉ DE ARRUDA, ADELINA IPOLITA DE ARRUDA Vistos etc., 

Compulsando os autos observo que foi realizada a constatação e 

avaliação das alegadas benfeitorias existentes no imóvel sub judice 

determinada na decisão de id. 9609021, sendo que apenas a parte autora 

manifestou a seu respeito (id. 15708204). Dessa forma, no impulso, com 

vistas ao prosseguimento do feito designo a audiência de instrução e 

julgamento visando esclarecer os pontos controvertidos indicado na 

decisão saneadora para o dia 04/12/2018, às 17:00 horas, oportunidade 

em que serão ouvidas as testemunhas, as quais deverão a ser arroladas 

pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§4º, art. 357, CPC). 

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005754-58.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: PAULO AFONSO 

PARENTE SENA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

manifestou interesse na realização de conciliação (id. 9288497), designo 

audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 15:30 horas, o que 

faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, 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. Outrossim, tendo em vista que 

as partes já possuem advogados constituídos nos autos ficam elas 

intimadas por meio de seus procuradores da presente decisão para 

comparecimento à audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005754-58.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: PAULO AFONSO 

PARENTE SENA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

manifestou interesse na realização de conciliação (id. 9288497), designo 

audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 15:30 horas, o que 

faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, 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. Outrossim, tendo em vista que 

as partes já possuem advogados constituídos nos autos ficam elas 

intimadas por meio de seus procuradores da presente decisão para 
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comparecimento à audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001023-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEITE MARTINS MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001023-19.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARCEL GONCALO BARACAT DE ALMEIDA EXECUTADO: FLAVIO LEITE 

MARTINS MENDES Vistos etc. Considerando que a parte exequente não 

atendeu as determinações contidas na decisão de id. 12916996, conforme 

se observa do teor da certidão de id. 13394041, indefiro a homologação 

do acordo de id. 12863755. No impulso, venha o exequente, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito para o 

andamento útil do feito. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA SILVA BRANDAO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003240-64.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

SOLANGE DA SILVA BRANDAO Vistos etc., À vista de que a assinatura 

constante no acordo (id. 13449048) não foi reconhecida firma e nem 

sequer aportou ao pacto procuração dos requeridos outorgando poder a 

terceiro ou advogado para transigir, determino venha o requerente, em 10 

(dez) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de não 

homologação do pacto. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002703-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 (dias), 

manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para o dia 

29/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003946-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA (RÉU)

DELSON LEMES DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, diante da 

ausência de manifestação quanto a intimação retro, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009226-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE LARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004180-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

KILSON SILVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH MOUSSI MAALOUF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004180-29.2018.8.11.0002. AUTOR: KM 

MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP, KILSON SILVA DE 

FREITAS RÉU: JOSEPH MOUSSI MAALOUF Vistos. Determinada a emenda 

da exordial no Id. 13481059, a parte autora se manifestou no Id. 13863748, 

pugnando pela dilação do prazo para cumprimento da determinação. Defiro 

o pugnado pelo autor e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento da decisão proferida no id. 13481059. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392019 Nr: 6578-68.2015.811.0002

 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: TATIELY FATIMA GOMES TARDIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 134

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 492212 Nr: 37744-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVDC, ODETE CARMO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA MORETTI - OAB:, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - OAB:OAB - 7335/MT, THIAGO 
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ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 Vistos etc.,

Aportou aos autos petição de fl. 145/146 no qual a parte requerida arrolou 

as testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos, bem como requereu prazo de 10 (dez) dias para 

indicar nova testemunha com conhecimento técnico para ser ouvida na 

referida audiência, sob o argumento de que a decisão proferida à fl. 682 

consignou a indicação de uma testemunha técnica para esclarecer as 

circunstâncias do acidente independentemente da realização de perícia.

Pois bem. Este juízo ao proferir a decisão de fl. 141 apenas consignou a 

desnecessidade da realização de prova pericial e ressaltou que as 

dúvidas apresentadas pela parte requerida poderiam ser esclarecidas 

através da prova oral mediante a oitiva de testemunha com conhecimento 

técnico, sendo óbvio que caso a parte requerida possuísse interesse na 

oitiva de tal testemunha, esta deveria ser arrolada tempestivamente no 

prazo estabelecido na decisão saneadora de fl. 135.

Dessa forma, indefiro o pedido de dilação de prazo para “indicação” de 

testemunha formulado pela requerida, razão pela qual torno precluso o 

rraolamento da testemunha nominada à fl. 147.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 424169 Nr: 24193-71.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDAB, MARISA VANDA MARQUES DE BARROS, 

YASMIM DE AMORIM BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18965-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:MT/7.335, JORGE BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO - 

OAB:27.830/PE, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - 

MT

 Vistos etc.,

Aportou aos autos petição de fl. 693/694 no qual a parte requerida arrolou 

as testemunhas a serem ouvidas na audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos, bem como requereu prazo de 10 (dez) dias para 

indicar nova testemunha com conhecimento técnico para ser ouvida na 

referida audiência, sob o argumento de que a decisão proferida à fl. 682 

consignou a indicação de uma testemunha técnica para esclarecer as 

circunstâncias do acidente independentemente da realização de perícia.

Pois bem. Este juízo ao proferir a decisão de fl. 692 apenas consignou a 

desnecessidade da realização de prova pericial e ressaltou que as 

dúvidas apresentadas pela parte requerida poderiam ser esclarecidas 

através da prova oral mediante a oitiva de testemunha com conhecimento 

técnico, sendo óbvio que caso a parte requerida possuísse interesse na 

oitiva de tal testemunha, esta deveria ser arrolada tempestivamente no 

prazo estabelecido na decisão saneadora de fl. 676.

Dessa forma, indefiro o pedido de dilação de prazo para “indicação” de 

testemunha formulado pela requerida, razão pela qual torno precluso o 

arrolamento da testemunha nominada à fl. 695.

Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009774-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILZA ELOY DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009774-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMILZA ELOY DA PAIXAO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar os motivos do débito. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

10/12/2018, às 15h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003041-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. SABOIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 16209834), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1006072-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Filomena de Queiroz (RÉU)

CELINA MARIA GONCALVES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 16210140), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003910-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXECUTADO)

GILBERTO LACERDA NUNES TAVARES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.16210519), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NARCINEIDE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001027-85.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Materiais e Morais e Multa Contratual, prosposta por Narcineide da 

Silva, em face de MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., alega em 

síntese que, em 05/10/2015 adquiriu um imóvel residencial pronto para 

morar, com área de 52,20 m², pelo valor total de R$ 98.000,00 (noventa e 

oito mil reais), e até julho de 2016 não havia sido entregue. Assim, requer 

que seja concedida tutela de urgência para a requerida realizar a 

devolução imediata do valor pago a título de entrada de R$ 3.000,00 (três 

mil reais ) corrigidos pelo IGPM . No mérito, requer a rescisão do contrato 

de compra e venda realizado entre as partes, a citação da requerida, bem 

como inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. No Id. 13412398 

determinada à emenda da inicial, da qual a autora se manifestou no Id. 

13549380. É o relatório. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial 

constante no id. 13549380, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Destarte, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a parte autora a imediata devolução do 

valor que pagou para a entrada do imóvel. Ocorre que, no caso, não estão 

presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da 

antecipação da tutela, em especial o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque, o deferimento da tutela antecipada 

conforme pleiteado, imediata devolução do valor despendido com a 

entrada do pagamento, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos 

termos do § 3º do art. 300, do CPC. Assim, a constatação da veracidade 

dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas 

e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de 

antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque 

invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora, pois 

ausentes o perigo de dano ao resultado útil do processo. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Em que pese à manifestação expressa da requerente no 

desinteresse na autocomposição, Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo 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. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009091-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009091-84.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 
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do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009418-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009418-29.2018.8.11.0002 

Vistos. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios; considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. No mais, em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no artigo 334, §4º, inciso I, do CPC, 

DETERMINO que sejam os autos encaminhados para o 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, visando a realização de sessão de conciliação para o dia 07 de 

dezembro de 2018,às 13h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecimento a respectiva audiência de conciliação, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Cite-se/intimem-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer na sessão de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da conciliação designada, 

hipótese em que a sessão de conciliação será cancelada e o prazo para 

contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento 

(artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro ainda 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 art. 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do 

CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas automáticas à parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009437-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUITHER AMORIM CONCEICAO (AUTOR(A))

RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(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 QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009437-35.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 

09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009028-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009028-59.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 

14h30min, 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 
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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. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIEKO IWASAKI (AUTOR(A))

KIYOSHI IWASAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO TAKASHI TOMAL OAB - RO6838 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDAIR DE ARRUDA TAQUES (RÉU)

VINCI ARANTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003866-83.2018.8.11.0002 

Vistos. Recebo a petição de Id. 14591550, como Aditamento Da Petição 

Inicial. Via de consequência: 1- Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Serviço 

Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, para que proceda o 

bloqueio das matrículas do imóvel sendo: matrícula de nº 13.272; matrícula 

nº 108.164 e matrícula nº 108.165, para que o imóvel não seja 

desmembrado ou transferido a terceiros sem autorização judicial, devendo 

ser averbado à margem das matrículas a existência da presente ação, 

com a especificação de seu objeto, evitando-se, assim, a incidência de 

possíveis erros a terceiros, bem como determinar que os requeridos se 

abstenha de promover construções no imóvel em litígio até o julgamento da 

lide principal. 2- Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 de 

Dezembro de 2018, às 10h30min. 3- No mais persiste a decisão tal como 

se encontra lançada no Id. 14504273, dos autos Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371683 Nr: 20705-45.2014.811.0002

 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: IRINEU PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GONÇALVES DE MELO, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar acerca do mandado de 

citação devolvido com certidão de diligência negativa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 118219 Nr: 19802-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ALIANÇA LTDA, 

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, TÁSSIO VINÍCIUS G. DE AZEVEDO - 

OAB:13.948/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Administrador Judicial, advogado Tassio Vinicius Gomes 

de Azevedo, OAB 13.948, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NARCINEIDE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001027-85.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Materiais e Morais e Multa Contratual, prosposta por Narcineide da 

Silva, em face de MFMT Construtora e Incorporadora Ltda., alega em 

síntese que, em 05/10/2015 adquiriu um imóvel residencial pronto para 

morar, com área de 52,20 m², pelo valor total de R$ 98.000,00 (noventa e 

oito mil reais), e até julho de 2016 não havia sido entregue. Assim, requer 

que seja concedida tutela de urgência para a requerida realizar a 

devolução imediata do valor pago a título de entrada de R$ 3.000,00 (três 

mil reais ) corrigidos pelo IGPM . No mérito, requer a rescisão do contrato 

de compra e venda realizado entre as partes, a citação da requerida, bem 

como inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. No Id. 13412398 

determinada à emenda da inicial, da qual a autora se manifestou no Id. 

13549380. É o relatório. Fundamento e decido. Acolho a emenda da inicial 

constante no id. 13549380, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Destarte, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Visa a parte autora a imediata devolução do 

valor que pagou para a entrada do imóvel. Ocorre que, no caso, não estão 

presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da 

antecipação da tutela, em especial o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque, o deferimento da tutela antecipada 

conforme pleiteado, imediata devolução do valor despendido com a 

entrada do pagamento, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos 

termos do § 3º do art. 300, do CPC. Assim, a constatação da veracidade 

dos fatos narrados na exordial, está condicionado à produção de provas 

e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de 

antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque 

invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora, pois 

ausentes o perigo de dano ao resultado útil do processo. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Em que pese à manifestação expressa da requerente no 

desinteresse na autocomposição, Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 
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§ 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. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009091-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009091-84.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 07 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009437-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUITHER AMORIM CONCEICAO (AUTOR(A))

RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009437-35.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 

09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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/MT, 24 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009028-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA SOUSA SILVA OAB - MT23096/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009028-59.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de Dezembro de 2018, às 

14h30min, 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 
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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. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003866-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIEKO IWASAKI (AUTOR(A))

KIYOSHI IWASAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO TAKASHI TOMAL OAB - RO6838 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDAIR DE ARRUDA TAQUES (RÉU)

VINCI ARANTES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003866-83.2018.8.11.0002 

Vistos. Recebo a petição de Id. 14591550, como Aditamento Da Petição 

Inicial. Via de consequência: 1- Expeça-se ofício ao Cartório do 1º Serviço 

Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, para que proceda o 

bloqueio das matrículas do imóvel sendo: matrícula de nº 13.272; matrícula 

nº 108.164 e matrícula nº 108.165, para que o imóvel não seja 

desmembrado ou transferido a terceiros sem autorização judicial, devendo 

ser averbado à margem das matrículas a existência da presente ação, 

com a especificação de seu objeto, evitando-se, assim, a incidência de 

possíveis erros a terceiros, bem como determinar que os requeridos se 

abstenha de promover construções no imóvel em litígio até o julgamento da 

lide principal. 2- Redesigno a audiência de conciliação para o dia 03 de 

Dezembro de 2018, às 10h30min. 3- No mais persiste a decisão tal como 

se encontra lançada no Id. 14504273, dos autos Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 24 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 273089 Nr: 18110-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:OAB/MT 12451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários para transferência dos valores depositados nos autos, ref. a 

pagamento de RPV em nome de Márcio da Silva Figueiredo.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 215992 Nr: 11362-35.2008.811.0002

 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: GLEDSON ALESSIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, DAE - 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:MT 10.928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT, RUTH 

CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, VIVIANE DE OLIVEIRA 

SIQUEIRA - OAB:17.680/MT

 Vistos,

Esclareçam as partes se pretendem a produção de prova oral em 

audiência. Intime-se.

Após, por existir interesse de incapaz, intime-se o MP na forma do art. 

178, inciso II, do CPC.

Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001796-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO LUIS GAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença. 

Diante do depósito de valores, aliada a manifestação da parte Exequente, 

reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do NCPC. Autorizo o levantamento dos valores em 

favor da parte Exequente, na conta bancária de titularidade do beneficiário 

do crédito (Id nº 15664981). Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à 

devida baixa. P. R. I. Cumpra-se.

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:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Em petição de p. 821, a parte autora alega ter decorrido o prazo 

para o Município de Várzea Grande apresentar seus memoriais, 

enfatizando que a Secretaria do juízo, ao invés de certificar o decurso do 

prazo, intimou o ente público para que apresentasse suas derradeiras 

alegações. Verifica-se do termo de audiência de 2.9.2018, que fora fixado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a parte autora juntasse aos autos 

cópia integral do processo criminal e, a partir daí, as partes teriam o prazo 

comum de 10 (dez) dias para apresentarem suas alegações finais em 

memoriais escritos (p. 133). Esse prazo se exauriu em 13.9.2018, porém 
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somente depois determinada a intimação da parte autora para cumprimento 

do ato (4.10.2018), esta juntou aos autos os referidos documentos, tendo 

o Sr. Gestor, na sequência, intimado o Município de Várzea Grande, 

conforme consignado no referido termo de audiência (p. 206). Ora, se a 

própria parte autora deixou de cumprir o prazo de 5 (cinco) dias 

anteriormente estabelecido, não pode agora alegar preclusão para os 

memoriais da defesa, pois, como visto, foi expressamente estabelecido em 

termo de audiência que o prazo comum de 10 (dez) dias para 

apresentação dos memoriais passaria a contar a partir da juntada de 

documentos pela parte autora. Assim, tendo ela cumprido ato que lhe 

competia somente em 4.10.2018, por óbvio, esse prazo só passará a 

contar a partir do momento em que o Município tomar ciência disso, por 

meio de intimação, o que ainda não aconteceu, vez que a intimação 

eletrônica foi expedida em 18.10.2018, com prazo automático para ciência 

em 29.10.2018, contando-se, a partir de então, o lapso de 10 dias para 

apresentação dos memoriais escritos, caso não seja registrada ciência 

antes disso (Resolução n. 185/2013/CNPJ). Diante do exposto, indefiro o 

pedido. Aguarde-se o decurso do prazo acima descrito. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FURLANI BERNARDINELLI OAB - MT21131/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVONE GONCALVES DA MOTA (TESTEMUNHA)

MARIA ALBERTINA DA COSTA CAMPOS (TESTEMUNHA)

ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BELMA DOS SANTOS LEMES (TESTEMUNHA)

 

Vistos. Em petição de p. 821, a parte autora alega ter decorrido o prazo 

para o Município de Várzea Grande apresentar seus memoriais, 

enfatizando que a Secretaria do juízo, ao invés de certificar o decurso do 

prazo, intimou o ente público para que apresentasse suas derradeiras 

alegações. Verifica-se do termo de audiência de 2.9.2018, que fora fixado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a parte autora juntasse aos autos 

cópia integral do processo criminal e, a partir daí, as partes teriam o prazo 

comum de 10 (dez) dias para apresentarem suas alegações finais em 

memoriais escritos (p. 133). Esse prazo se exauriu em 13.9.2018, porém 

somente depois determinada a intimação da parte autora para cumprimento 

do ato (4.10.2018), esta juntou aos autos os referidos documentos, tendo 

o Sr. Gestor, na sequência, intimado o Município de Várzea Grande, 

conforme consignado no referido termo de audiência (p. 206). Ora, se a 

própria parte autora deixou de cumprir o prazo de 5 (cinco) dias 

anteriormente estabelecido, não pode agora alegar preclusão para os 

memoriais da defesa, pois, como visto, foi expressamente estabelecido em 

termo de audiência que o prazo comum de 10 (dez) dias para 

apresentação dos memoriais passaria a contar a partir da juntada de 

documentos pela parte autora. Assim, tendo ela cumprido ato que lhe 

competia somente em 4.10.2018, por óbvio, esse prazo só passará a 

contar a partir do momento em que o Município tomar ciência disso, por 

meio de intimação, o que ainda não aconteceu, vez que a intimação 

eletrônica foi expedida em 18.10.2018, com prazo automático para ciência 

em 29.10.2018, contando-se, a partir de então, o lapso de 10 dias para 

apresentação dos memoriais escritos, caso não seja registrada ciência 

antes disso (Resolução n. 185/2013/CNPJ). Diante do exposto, indefiro o 

pedido. Aguarde-se o decurso do prazo acima descrito. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003532-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA PEREIRA CAVASSANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003532-49.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): ROSIANE DA SILVA PEREIRA 

CAVASSANI Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a r. sentença. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001868-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001868-80.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ISMAEL ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 

Requerido: REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente protocolado. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de outubro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004572-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

EDMILSON PINHO DE SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004572-37.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): VALDEMIR DE SALES Requerido: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

acerca da perícia ordenada nos autos e designada para o dia 23/11/2018 

às 10:00 horário de Cuiabá. Na porta principal do Fórum da cidade de 

Várzea Grande . 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, 29 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO(A))
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EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO(A))

SILVIO MARINHO DO NASCIMENTO OAB - MT0006304A (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA OAB - MT22678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para manifestar sobre o interesse do 

feito perante a eventual saldo remanescente no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção por pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435440 Nr: 4299-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇAO 

LTDA, VALDELIRIO AGOSTINHO, NOEMI AGOSTINETTO, ODEMAR 

APARECIDO DIAS, FENIFFER APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONTEFRIO COMERCIO DE 

REFRIGERAÇAO LTDA, CNPJ: 73773293000113, Inscrição Estadual: 

131499092, atualmente em local incerto e não sabido VALDELIRIO 

AGOSTINHO, Cpf: 38403730187, brasileiro(a), atualmente em local incerto 

e não sabido ODEMAR APARECIDO DIAS, Cpf: 46007466191, Rg: 680287, 

Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a), solteiro(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido NOEMI AGOSTINETTO, Cpf: 

77705688972, Rg: 2397332-3, Filiação: Marino Basilio Dal Alba Agostinetto 

e Irma Vanzella Agostinetto, data de nascimento: 08/02/1970, brasileiro(a), 

natural de Quilombo-SC, solteiro(a), vendedora. 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 

CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA, VALDELIRIO 

AGOSTINHOE 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: 6589/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/06/2014

 - Valor Total: R$257.518,10 - Valor Atualizado: R$257.518,14 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos,Defiro parcialmente o pedido retro, apenas em 

relação aos executados Contefrio Comércio de Refrigeração Ltda, 

Valdelírio Agostinho, Odemar Aparecido Dias e Noemi Agostinetto, uma 

vez que a executada Feniffer Aparecida Dias foi devidamente citada, 

conforme se infere do documento de fl. 10-v.Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADA A DEFENSORIA 

PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL (ART. 257 DO CPC).

 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, 29 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243886 Nr: 19816-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUA NOVA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, 

JANAINA PEREIRA RODRIGUES, DOMINGOS ABILIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUA NOVA PRODUTOS E SERVIÇOS 

LTDA, CNPJ: 03994771000130 e atualmente em local incerto e não sabido 

DOMINGOS ABILIO RODRIGUES, Cpf: 16379039104, Rg: NADA CONSTA, 

Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUA NOVA PRODUTOS E 

SERVIÇOS LTDA, JANAINA PEREIRA RODRIGUESE 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: 12982/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$19.435,50 - Valor Atualizado: R$19.185,50 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, 29 de outubro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434627 Nr: 3780-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE 

BORBA LTDA, ANTONIO SERGIO AMORIM DIAS, ENIO PEREIRA LEITE, 

LEONIDAS FREITAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE 

BORBA LTDA, CNPJ: 03560677000172. 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 
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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: 25/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÂO TELE BORBA LTDA, ANTONIO 

SERGIO AMORIM DIASE 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: 201517140/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

 - Valor Total: R$1.337.251,00 - Valor Atualizado: R$1.337.251,03 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

empresa executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, 

após, o decurso do prazo para a propositura de eventuais 

embargos.Decorrido em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador 

especial, o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara 

especializada, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, 

opor embargos no prazo legal.Intime-se. 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, 29 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.: 430433 Nr: 1078-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para, querendo, no prazo de 

quinze dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 133/240.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312516 Nr: 8605-92.2013.811.0002

 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): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA EPP, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERAMA LUBRIFICANTES LTDA EPP, 

CNPJ: 02890011000209, Inscrição Estadual: 132910063, atualmente em 

local incerto e não sabido MARIA ELAINE DA COSTA PEREIRA, Cpf: 

48332089115, Rg: 686363-9, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), 

empresária e atualmente em local incerto e não sabido SÉRGIO ANTONIO 

GARCIA PEREIRA, Cpf: 34442073104, Rg: 365.178, casado(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de SERAMA LUBRIFICANTES LTDA EPP, MARIA ELAINE DA COSTA 

PEREIRAE 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: 3362/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$7.970,00 - Valor Atualizado: R$7.670,00 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte executada por edital com o prazo de 30 (trinta) dias. 

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. Após, conclusos.

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, 29 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.: 339806 Nr: 7801-90.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 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 Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370348 Nr: 19697-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA 

DO LIVRAMENTO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESIA MARTINS FORTES DOS 

REIS - OAB:16.125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre os 

documentos de fls. 146/206, no prazo de cinco dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312863 Nr: 8988-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA LUZ PIMENTA, APARECIDA 

DA LUZ PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): APARECIDA DA LUZ PIMENTA, CNPJ: 

08878885000138 e atualmente em local incerto e não sabido APARECIDA 

DA LUZ PIMENTA, Cpf: 34768866115, Rg: 1557390, brasileiro(a), Telefone 

3682-9375. 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: 22/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de APARECIDA DA LUZ PIMENTA 

e APARECIDA DA LUZ PIMENTA, 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: 6669/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/05/2012

 - Valor Total: R$19.170,60 - Valor Atualizado: R$18.640,60 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido retro, ordenando seja citada a 

parte executada por edital com o prazo de 30 dias, certificando-se, após, 

o decurso do prazo para a propositura de eventuais embargos.Decorrido 

em branco o prazo, nomeio-lhe, como curador especial, o ilustre Defensor 

Público que atua perante esta vara especializada, a quem deverá ser dada 

vista dos autos para, querendo, opor embargos no prazo legal.Intime-se. 

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, 29 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.: 393052 Nr: 7196-13.2015.811.0002

 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: DEJA DE FIGUEIREDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a portaria n. 678/2017-PRES, em que determina ponto 

facultativo no dia 1/11/2018, impulsiono estes autos na forma estabelecida 

pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da 

NOVA DATA para realização da perícia contábil, para o dia 8/11/2018, às 

17h, na sala de convivência do Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, 

perito nomeado nos autos Osni Pereira de Moraes.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 216325 Nr: 11640-36.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTON DA SILVA LISBOA JUNIOR, 

JOELSON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTON DA SILVA LISBOA JUNIOR, 

Cpf: 04091042139, Rg: 1796989-1, Filiação: Marton da Silva Lisboa e 

Josinéia Rodrigues Campos Lisboa, data de nascimento: 06/06/1989, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, solteiro(a), ajudante de 

mecanico, Telefone 9280-6141//8161-4152. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Marton da Silva Lisboa Junior, acima 

qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

22/11/2018 às 13h30min, quando será julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 

(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em coreição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018

Murilo Moura Mesquita Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 497394 Nr: 12395-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILSON REGINALDO SANTOS, ANDERSON 

FIGUEIREDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Intimar Doutor Lauro Gonçalo da Costa OAB/MT 15.306 e Doutor Fabricio 

Costa Teixeira de Oliveira OAB/MT 21.274, defensores Renilson Reginaldo 

Santos, para que no prazo legal apresente rol de testemunha na fase do 

422 do CPP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50978 Nr: 5815-24.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NOBRE DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON NOBRE DE AMORIM, Cpf: 

93785852134, Rg: 1169041-0, Filiação: Manoel Benedito de Amorim e 

Luzinete Ferreira Nobre, data de nascimento: 20/09/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), frentista, Telefone (65)3684-5173. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Anderson Nobre de Amorim, acima 

qualificado, para comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 

23/11/2018 às 13h30min, quando será julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri 

Popular da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo comparecer com 30 
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(trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a preparação para a 

sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Id. 50978Vistos em Correição.RELATÓRIO DO 

PROCESSO:O Ministério Público Estadual denunciou ANDERSON NOBRE 

DE AMORIM, qual. nos autos, como incurso nas sanções do art. 121, 

caput c.c. 14, II, do Código Penal, pois no dia 13 de abril de 2002, no 

estabelecimento comercial Bar do Claro, localizado na Rua Principal, Bairro 

Santa Isabel, nesta cidade, em conluio com a pessoa de Eberson Nobre de 

Amorim (falecido), desferiram disparos de arma de fogo contra Emerson 

Luiz de Souza Ribeiro, causando lhe as lesões descritas nos autos. A 

denúncia foi recebida, o réu foi citado e apresentou resposta a acusação 

(pp. 163 e 172/175).Durante a instrução criminal foi inquirida uma 

testemunha arrolada em comum pelas partes e interrogado o réu (pp. 

212/213 e 229/231).Em alegações finais, o Ministério Público requer a 

pronúncia do acusado, admitindo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, art. 

art. 121, caput c.c. 14, II, do Código Penal. A defesa posterga a 

apresentação de suas teses ao plenário. O acusado foi pronunciado nas 

sanções do art. 121, caput c.c. 14, II, do Código Penal. Interposto recurso 

em sentido estrito, este foi improvido pelo acórdão do E.TJMT (p. 291).É o 

relatório, nos termos do art. 423, II, do Código de Processo Penal.Dou o 

presente processo por saneado, determinando o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do 

CNJ.Indefiro a notificação das testemunhas residentes fora da Comarca 

para depor em Plenário (RTs 519/434; 464/349; 558/312; 559/312), 

facultada que fica a apresentação de tais testemunhas pelas partes.A Srª 

Gestora providenciará o preparo do presente processo para julgamento 

pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas as formalidades 

legais e de estilo.Providencie a escrivania atualização dos antecedentes 

do acusado, assim que incluído em pauta.Int.Várzea Grande-MT, 02 de 

Agosto de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 29 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521612 Nr: 25237-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSE DE SOUZA, WESLLEY DE 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

2ª VARA CRIMINAL

Ação Penal n.º 25237-57.2017.811.0002 (código 521612)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Réus: NELSON JOSÉ DE SOUZA e WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO

VISTOS EM CORREIÇÃO

S E N T E N Ç A

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra NELSON JOSÉ DE 

SOUZA e WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO, já qualificados nos autos, 

tendo-lhes sido imputada a conduta tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II 

do Código Penal.

 Diz a denúncia que em 29/11/2017, às 11h15min, em via pública, no bairro 

Cohab Canelas, nesta cidade, os Réus, agindo em comunhão de desígnios 

e previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida pelo emprego 

de arma branca, subtraíram um aparelho celular da marca Motorola 

pertencente à vítima TAYNA POMPEU RODRIGUES.

 Termo de Apreensão à fls. 23 e de entrega à fl. 24. Termo de 

reconhecimento de pessoa à fls. 15.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2017 (fls.78) e os Réus 

apresentaram Defesa Preliminar às fls. 93 e 109.

Durante a instrução criminal a vítima foi ouvida e o acusado WESLLEY foi 

interrogado, cujas declarações foram gravadas em áudio e vídeo (fls.125). 

Foi homologada a desistência manifestada pelas partes na oitiva das 

demais testemunhas (fls. 122). Às fls. 147/149 foi declarada a revelia do 

acusado NELSON.

O Ministério Público apresentou Alegações Finais requerendo a 

procedência da denúncia (fls. 155/159).

Em Alegações Finais, a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante 

da confissão, bem como a aplicação da pena no seu mínimo legal (fls. 

160/167).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os Réus foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, 

incisos I e II, do CP. Diz o referido dispositivo legal:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer 

meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;(...)”

O crime de roubo se encontra inserido no Código Penal no capítulo dos 

Crimes Contra o Patrimônio, em razão da intenção do agente que é a 

subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de 

violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, 

ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o 

patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do indivíduo.

A violência, nesse caso, pode ser "própria com o emprego de força física, 

consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria com emprego do 

'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, abstraída a grave 

ameaça; imediata: contra o titular do direito de propriedade ou posse; 

mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis absoluta (força física) 

e moral com o emprego da vis compulsiva (grave ameaça) ".

 Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e 

consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

Frise-se, por oportuno, que a consumação do roubo se exaure com o 

simples apossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave 

ameaça, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a posse mansa e 

pacífica da res, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu 

controle e disposição, invertendo a disponibilidade sobre a coisa, ainda 

que por breve lapso temporal. A propósito:

 "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. 

CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA 

COISA. PRECEDENTES. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. 

INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. 

IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A jurisprudência 

desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no 

momento da subtração, com a inversão da posse da res, 

independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa 

pelo agente. II - No caso em espécie, o STJ não reexaminou matéria de 

prova ao julgar o recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas 

assentadas pelo acórdão recorrido, de forma que não há falar em violação 

à Súmula 7 daquela Corte. III - Habeas Corpus denegado. (STF, 1.ª Turma, 

HC 96696/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 05.05.2009; pub. DJe 

de 05.06.2009).

 "RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TENTATIVA 

NÃO-CARACTERIZADA. MOMENTO CONSUMATIVO. MERA DETENÇÃO 

DA RES. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. ESFERA DE 

VIGILÂNCIA. PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. RECURSO 

PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou que, para haver a 

consumação do delito de roubo, é desnecessário que haja a posse mansa 

e pacífica da res, bastando, para tanto, a mera detenção desta por breve 
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espaço de tempo. Ademais, mesmo que o bem esteja sob da esfera de 

vigilância da vítima, incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível 

a retomada do bem por meio de perseguição imediata, a consumação do 

roubo resta caracterizada. 2. No caso em apreço, o iter criminis percorrido 

pelo agente mostra-se suficiente para caracterizar a consumação...” (STJ, 

6ª Turma, REsp nº 1277495/SP, Rel. Ministro Vasco Della Giustina 

(Desembargador Convocado do TJ/RS), v.u., j. 22.11.2011; pub. DJe de 

05.12.2011).

 A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada como se 

vê do termo de apreensão de fls.23. Resta perquirir sobre a autoria.

Em juízo a vítima, TAYNA POMPEU RODRIGUES, declarou que já viu um 

dos réus no bairro, sendo o rapaz baixinho e branquinho; que no dia dos 

fatos, por volta das 11 horas, saiu de casa, em direção ao ponto de 

ônibus; que durante o trajeto, viu uma moto com dois ocupantes, passaram 

e foram embora; que eles ficaram olhando; que chegando no ponto, pegou 

seu celular para enviar mensagem, oportunidade em que a mesma moto 

com os rapazes, retornou e anunciaram o assalto; que ficou sem reação, 

apenas olhando para o rosto dele, momento em que o rapaz anunciou 

novamente o assalto, mostrando uma faca; que entregou o celular ao 

assaltante; que estava sentada no ponto de ônibus, quando os rapazes 

chegaram de moto, pararam do seu lado e o garupa, sem descer da moto, 

anunciou o assalto; que os dois usavam capacete; que recuperou seu 

celular; que fez o reconhecimento na delegacia, sendo que os réus são os 

autores do roubo, e não tem nenhuma dúvida; que logo após o roubo, a 

polícia prendeu os réus; que eles foram presos na esquina seguinte; que 

nesse momento viu os rostos do assaltantes.

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas 

demais evidencias trazidas aos autos. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. 

IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. PALAVRA DA 

VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA FORMA TENTADA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1- Restando comprovado que a subtração foi operada 

com grave ameaça, não há como desclassificar o delito de roubo para 

furto. 2- Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na 

clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente, 

ainda mais quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos 

fatos e em harmonia com os demais elementos de prova. 3- A 

consumação do roubo exaure-se com o simples apossamento da coisa 

subtraída, mediante violência ou grave ameaça, sendo a vítima privada do 

controle e disposição da res, ainda que por breve lapso temporal. 4- 

Recurso não provido.” (TJ-MG - APR: 10702120258620001 MG, Relator: 

Antônio Armando dos Anjos, Data de Julgamento: 14/10/2014, Câmaras 

Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2014)

Interrogado em juízo, WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO declarou que tinha 

uma dúvida de droga com NELSON; que NELSON foi até a sua casa, 

avisar-lhe que a droga comprada tinha comprado de uns traficantes, 

sendo que estes estavam cobrando-a; que NELSON lhe contou que os 

traficantes disseram que caso não recebessem, iriam invadir sua casa; 

que não tinha dinheiro para pagar a droga, razão pela qual NELSON deu a 

ideia de praticarem um roubo; que NELSON pilotou a moto, tendo ido na 

garupa, bem como possuía uma faca; que encostaram ao lado da vítima, 

oportunidade em que anunciou o assalto e disse “passa o celular”; que 

nesse momento a vítima olhou para sua cara e deu risada; que repetiu: 

“passa o celular”, sendo que a vítima ficou parada olhando, oportunidade 

em que ergueu a camisa e mostrou a faca; que a vítima lhe entregou o 

celular, momento em que saíram do local; que não andaram nem 150 

metros, a Força Tática já encostou e disparou um tiro; que pararam a moto 

e a vítima ali chegou; que depois foram encaminhados para a delegacia; 

que a polícia jogou spray de pimenta nos seus olhos.

O acusado NELSON JOSÉ DE SOUZA não foi ouvido em juízo, porém, em 

sede policial, confessou a prática do roubo. NELSON disse, na delegacia, 

“que WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO lhe deve um dinheiro no valor 

estimado em R$ 200,00(duzentos reais), (...) que nesta data, mais uma 

vez o interrogando foi à casa de WESLEY para cobrá-lo, e ele deu como 

sugestão, roubar um ou dois aparelhos telefones celulares para vendê-lo 

e com o dinheiro saldar o debito com o interrogado; QUE o interrogado 

aceitou a proposta feita por WESLLEY, indo com ele para a prática delitiva. 

QUE após os dois terem entrado em acordo, foram até um local onde 

pessoas ingerem bebida alcoólica e fumam drogas (...) pegaram 

emprestado a motocicleta HONDA TITAN cor preta placa KAK-8533. (...) 

indo ao Bairro Cohab Canelas, nesta cidade, onde avistaram uma mulher 

parada em um ponto de ônibus, resolvendo assaltá-la, efetuando sua 

abordagem. QUE o interrogado conduzia a motocicleta, enquanto que 

WESLLEY estava na garupa. QUE o WESLLEY portava uma faca na 

cintura, mostrando-a para a vitima, com a qual efetuou a abordagem 

subtraindo-lhe o aparelho telefone celular Motorola. QUE ato contínuo, os 

dois foragiram do local, mas foram alcançados e detidos por uma 

guarnição da polícia militar, logo em seguida (...)” (sic – fl. 18).

 Desta forma, resta patenteada, a autoria, bem como o aspecto subjetivo 

da materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, 

mediante violência e grave ameaça, subtrair coisas que sabidamente 

pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si 

ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

 O Código Penal, no inciso I, do § 2º, do art. 157, previa que a pena seria 

aumentada de 1/3 até metade, quando a violência ou ameaça, empregada 

para a subtração do bem, fosse exercida com o emprego de arma, que, no 

conceito técnico e legal, é o "artefato que tem por objetivo causar dano, 

permanente ou não, a seres vivos e coisas" (art. 3º, IX, do Anexo do 

Decreto 3.665/00).

Entretanto, a Lei 13.654/18 expressamente revogou o inciso I, do § 2º, do 

art. 157, do CP, de forma que a lei penal pátria já não considera a 

utilização de “arma branca”, para a prática de violência ou grave ameaça 

para a subtração da coisa, motivo suficiente para a aplicação de causa de 

aumento.

Anote-se que a novel Lei, ao tratar os crimes de roubo praticados com o 

uso de arma branca, pune com maior brandura que a anterior, devendo 

retroagir para beneficiar o réu, por força do princípio da retroatividade da 

lei penal benéfica, previsto no art. 2º, Parágrafo Único, do Código Penal e 

consagrado no art. 5º, LV, da CF/88 . Nesse sentido, é o recente julgado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

 “(...) Com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou 

o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca, embora possa 

eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora, 

não se subsume a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, 

impondo-se, portanto, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, 

em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, 

insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República. (...)” (HC 

440.254/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

24/05/2018, DJe 30/05/2018)

Assim, diante da abolitio criminis, uma vez que o uso de arma branca 

passou a não majorar o crime de roubo, impõe-se a exclusão da referida 

causa de aumento e a reclassificação da conduta praticada pelos 

Acusados para os moldes do art. 157, inciso II, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENAR nas penas do no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, NELSON JOSÉ 

DE SOUZA, brasileiro, filho de Airton Belmiro de Souza e Teresinha Maria 

de Souza, nascido aos 27/03/1973, natural de Conselheiro Pena/MG e 

WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO, brasileiro, filho de Waldemira de Oliveira 

Pinto, nascido aos 11/03/1987, natural de Ouro Preto D’Oeste/RO.

NELSON JOSÉ DE SOUZA

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário.

Não há nos autos informações suficientes que permitam, de forma segura, 

dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

 Sobre a culpabilidade, verifico que destoa daquele normal à espécie, pois 

NELSON uniu-se a outro rapaz e, juntos, abordaram a vítima, uma mulher, 

no ponto de ônibus, aguardando condução para ir trabalhar, em plena luz 

do dia e em via pública, o que reclama maior reprovabilidade.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 Sobre as circunstâncias do crime, o Réu, juntamente com o WESLLEY, 

utilizou-se de uma faca para ameaçar e roubar a vítima, o que diminuiu 

muito as chances de defesa dela, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução, diante da 

maior subjugação das vítimas.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima 

do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 

157, caput).
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Reconheço a atenuante da confissão (sede policial), reduzindo a pena em 

01 (um) mês, resultando em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de 

reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

WESLLEY DE OLIVEIRA PINTO

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é 

primário.

Não há nos autos informações suficientes que permitam, de forma segura, 

dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

 Sobre a culpabilidade, verifico que destoa daquele normal à espécie, pois 

WESLLEY uniu-se a outro rapaz e, juntos, abordaram a vítima, uma mulher, 

no ponto de ônibus, aguardando condução para ir trabalhar, em plena luz 

do dia e em via pública, o que revela maior reprovabilidade.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” ” .

 Sobre as circunstâncias do crime, o Réu, juntamente com o NELSON, 

utilizou-se de uma faca para ameaçar e roubar a vítima, o que diminuiu 

muito as chances de defesa dela, demonstrando a maior periculosidade do 

agente, pela covardia e facilidade que proporciona na execução, diante da 

maior subjugação das vítimas.

As consequências do crime são as naturais e o comportamento da vítima 

em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima 

do mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 

157, caput).

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 01 (um) mês, 

resultando em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Inexiste circunstância agravante.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 5 (cinco) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer 

outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais, em 

razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Declaro o perdimento da faca apreendida e determino sua destruição. 

Expeça-se o necessário.

Determino a restituição a WESLLEY da carteira de bolso apreendida (item 

4 de fl. 23), bem como dos documentos e dinheiro ali contidos (20-v).

 Observo que os demais bens apreendidos nos autos não foram 

reclamados por qualquer pessoa e, na forma do art. 123 do Código de 

Processo Penal, deveriam ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo 

à disposição do juízo competente. Contudo, o valor dos bens é reduzido e 

insuficiente para cobrir o custo gerado pelo leilão à União/ao Estado. Deste 

modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade, que deve orientar todos 

os atos judiciais e administrativos, bem como a inércia dos proprietários, 

DECLARO O PERDIMENTO dos objetos apreendidos, devendo ser 

comunicado a Diretoria do Fórum para destinação apropriada.

 Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523444 Nr: 265-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 INTIMAR O PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA 

DE OITIVA DE TESTEMUNHA, PARA O DIA 26/11/2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 503282 Nr: 15487-31.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CORREA MARTINS, THON MARLON 

NUNES EKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Carlos Correa Martins, Rg: 27845478 SSP MT Filiação: 

Neilton Mendes Martins e Lucinete Maria Correa, data de nascimento: 

06/11/1996, brasileiro(a), , Endereço: Rua Araipe, S/n, Bairro: Jd Eldorado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Thon Marlon Nunes Ekert, Rg: 3020318-0 SSP MT Filiação: Joel 

Ekert e Elizabeth Nunes Rodrigues, data de nascimento: 28/12/1997, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: 

Rua Eumiro Ekert, N. 36, Qd. 04, Bairro: Colina Verde, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 29 de Janeiro 

de 2019, às 16h:00 , para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

 Os acusados apresentaram defesa prévia por meio da Defensoria Pública 

(fls. 88/89), não suscitando preliminares, aduzindo, tão somente, questões 

adstritas ao mérito da demanda.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra CARLOS CORREA MARTINS e 

THON MARLON NUNES EKERT.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h00min.

Cite-se e intime-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria Pública 

e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 509531 Nr: 18752-41.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON DOS SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O
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 Certifico e dou fé que verificando o sistema informatizado Apolo, 

constatei que os presentes autos foram retirados em "carga rápida" pelo 

advogado ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR em data de 09/10/2018 e 

não foram devolvidos até a presente data.

Certifico ainda que a carga para fotocópia (art. 363 da CNGC/MT), 

conforme regulamentado pela CNGC/MT em seu parágrafo único dispõe 

que a devolução do processo pelo advogado deve ocorrer até o 

encerramento do expediente forense em que houve a sua retirada, sob 

pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no 234 do CPC.

Assim sendo, encaminho a presente Certidão, juntamente com a carga do 

referido processo para as providências cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 555297 Nr: 17580-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, SIMPLICIO 

FELIX CARVALHO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:MT 18.513

 Dra. Rosania Sousa Oliveira OAB/MT nº 18.513, da r. decisão de fls. 

108/109.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 448449 Nr: 200-24.2013.811.0081

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG- NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Isto posto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V 

c/c art. 111, inciso I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JACKSON PINHEIRO DA SILVA, pela incidência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.INTIMEM-SE.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009679-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINA PEREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1009679-91.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SUELEN CRISTINA PEREIRA DO CARMO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, necessário se faz a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, podendo ser realizada por carta registrada 

com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. 

Analisando os autos, verifico que o autor não juntou aos autos o AR- 

Aviso de Recebimento da notificação encaminhada ao endereço da parte 

requerida, trazendo apenas o documento sob o Id 16147492, no qual 

consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada por telegrama. 4. 

Ocorre que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não ficou 

configurada a mora, eis que o telegrama não está acompanhado do A. R., 

vejamos: E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO 

- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. 

– INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade.Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). 5. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005535-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA DE ARRUDA FREIRE (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, 29 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008809-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON GONCALVES BEZERRA (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, 29 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: 1007649-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIO 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, 29 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: 1006449-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DO CARMO E 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, 29 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: 1007534-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIAGO MELO FORTES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 
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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, 29 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331822 Nr: 563-20.2014.811.0002

 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: LUCIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO RIBEIRO 

ROCHA, para devolução dos autos nº 563-20.2014.811.0002, Protocolo 

331822, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 204850 Nr: 858-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. CONF. DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPARANO E FILHO LTDA, CLAUDIO 

SPARANO, CLAUDIO SPARANO -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FERNANDA PÂMELA QUEIROZ FERREIRA - OAB:11.411 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350776 Nr: 16399-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-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 o 

decurso prazo pela parte executada, 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.: 95152 Nr: 4729-76.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBIERI FILHO, HOSANA AURORA 

BARBIERI, RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A, FRANCISCO 

BARBIERI FILHO, HOSANA AURORA BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B, SABINO 

DALLAGNOL NETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A, SABINO DALLAGNOL 

NETO - OAB:OAB/MT 7727-E

 Procedo a intimação da parte autora conforme item II.

3. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os 

registros do feito para “cumprimento de sentença” alterando-se os polos 

da ação, se for o caso, intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha atual e débito e requeira o que for necessário para 

o deslinde da ação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PIMENTEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000294-22.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: SONIA MARIA PIMENTEL Vistos. 1. Intime-se a devedora 

(instituição financeira), através de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, 

se não for possível, na pessoa do próprio devedor, para cumprimento 

voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 2. 

Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525). 3. Não havendo o 

pagamento estabelecido no art. 523, retifique-se os registros do feito para 

“cumprimento de sentença” alterando-se os polos da ação, se for o caso, 

intimando-se o autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha 
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atual e débito e requeira o que for necessário para o deslinde da ação. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009187-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISBENE MONTEIRO MAYER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009187-02.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FRANCISBENE MONTEIRO MAYER Vistos. 1. Concedo o 

prazo de 5 dias para que o autor se manifeste sobre a petição da parte 

requerida que aportou ao processo em ID. 16177323, ainda, sobre o 

comprovante de pagamento extrajudicial da parcela que constituiu a autora 

em mora ID. 16177332. 2. Após, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008828-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM BATISTA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008828-52.2018.8.11.0002; AUTOR(A): EDSOM BATISTA GONCALVES 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. 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;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Novel 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. 3. 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. 4. 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)”. 

5. De uma simples análise do processo e dos documentos anexados, 

conclui-se que o autor possui renda suficiente para o recolhimento das 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Explico. 6. O autor 

assevera ter emitido um cheque no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e 

cinco mil reais) para pagamento de um caminhão, fato que, por si só, 

comprova a capacidade financeira, ainda, o autor afirma ser comerciante, 

motivos pelos quais não resta devidamente comprovada a hipossuficiência 

declarada. 7. Assim, considerando que os documentos colacionados aos 

autos não comprovaram a hipossuficiência do autor, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Novel Código de 

Processo Civil). 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002416-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002416-08.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, GERALDO 

ALUIZIO GUIMARAES Vistos. 1. Concedo ao exequente o prazo de 5 dias 

para que se manifeste acerca do deferimento do processamento da 

recuperação judicial da executada pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, conforme ressai de ID. 12651561. 2. Com a manifestação, 

remetam-se conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001044-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES 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 

1001044-24.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos .. 1. Ciente dos 

Embargos Declaratórios de ID. 14144128 e do pedido de desistência do 

autor em ID. 15030273. 2. Pois bem, tendo em vista o pedido de 

desistência do autor, tenho que o julgamento dos Embargos Declaratórios 

restou prejudicado. 3. Assim, o arquivamento é a medida a ser tomada. 4. 

Certifique-se o eventual trânsito em julgado e arquivem-se os autos. 5. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006300-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA ELEN BRITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 6 3 0 0 - 4 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BIANCA ELEN 

BRITEZ 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 “CASA VAZIA”, carecendo do comprovante 

de seu recebimento. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006892-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITTE KETTE PONCE 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 

1 0 0 6 8 9 2 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KEITTE KETTE 

PONCE 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 “NÃO PROCURADO 

AO REMETENTE”, carecendo da sua comprovação. Na sequência, juntou 

instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os meios de notificação 

pessoal, de modo que não ficou comprovada a mora do réu. 4. Verifico 

ainda que o valor da Taxa Judiciária recolhida diverge do valor da causa, 

devendo o autor recolher as taxas remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006613-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN DE ALMEIDA RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006613-06.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: KAREN DE ALMEIDA RANGEL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006288-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO MARIANO SOUSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006288-31.2018.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CAETANO MARIANO SOUSA DE ARAUJO 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 
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Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. , (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES 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 

1000239-08.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME 

Vistos. 1. Considerando que o requerente não justificou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações sobre o endereço da 

parte requerida, indefiro, por ora, seu pedido, com fundamento dos arts. 

328, § 5º e 476 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, o autor, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que entender necessário, em caso de inércia 

do patrono, intime-se pessoalmente o autor para manifestar nos autos, em 

prazo igual, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001594-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001594-53.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCIO HENRIQUE COELHO SOARES 

Vistos. 1. Determino parra que a senhora Gestora cumpra o item 2 da 

decisão de ID. 13596660. 2. Após, conclusos para sentença. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007983-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LUCIO CASTANHA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007983-20.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: LUIZ LUCIO CASTANHA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Embargos 

à Execução onde o embargante requer o pagamento das custas 

processuais em 05 (cinco) parcelas, em face de alegada dificuldade 

financeira. 2. Pois bem. De acordo com o artigo 98, §6º, do CPC, 

“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. 3. Há que se ressaltar que as custas processuais e 

despesas processuais não são sinônimas, sendo as primeiras gastos com 

serviços público prestados e as últimas aqueles praticados por terceiros. 

4. Nesse sentido, já pronunciou-se o STJ: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA 

INDIRETA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. 

CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRODUÇÃO DE 

PROVAS PERICIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CPC. AMPLIAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que 

custas não se confundem com despesas processuais, pois estas se 

referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial. 2. O 

conceito de custas previsto no art. 22 do CPC não pode ter interpretação 

ampliativa para abranger as despesas com a produção de provas 

periciais. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp 830511 SP 

2006/0056688-0 - SEGUNDA TURMA – Publicação DJe 15/10/2010, 

Julgamento 28 de Setembro de 2010, Relator Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES)”. 5. Assim, verifica-se que o parcelamento previsto no artigo 

98, §6º, do CPC, abrange tão somente as despesas do processo, mas não 

prevê o mesmo benefício quanto às custas processuais. 6. Assim, por 

ausência de previsão legal, indefiro o pedido de parcelamento das custas. 

7. Na sequência, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 8. Intime-se. Cumpra-se. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009384-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE LYRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009384-88.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: LUCIENE DE LYRA LIMA 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Considerando a interposição 

de recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no 

art. 331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença 

objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009616-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIK DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009616-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: MAIK DA SILVA RIBEIRO 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, 

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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009676-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009676-39.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA 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, 

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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009608-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FELIPE CERQUEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009608-89.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANDERSON FELIPE CERQUEIRA DE LIMA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003833-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M.C.G. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO MARCOS LERMEN OAB - MT8052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003833-93.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: M.C.G. COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 

1. 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;”. 2. 

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. 3. Nesse 
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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. 4. 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)”. 

5. Ademais, o embargante não juntou instrumento de procuração de modo 

a comprovar sua capacidade postulatória, motivo pelo qual deve ser 

regularizada a representação processual. 6. Assim, considerando que os 

documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino que 

seja intimado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, bem como para que regularize a 

representação processual, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009113-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009113-79.2017.8.11.0002; REQUERENTE: MARIENE RAMOS VEIGA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA Vistos. 1. Considerando a interposição de 

recurso de apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 

331 do CPC, em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença 

objurgada tal como lançada. 2. Assim, à vista de que houve o 

indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, expeça-se o 

competente mandado de citação ao requerido, a fim de que, querendo, 

apresente as contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos de que dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. 

Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens deste Juízo, nos termos d o art. 1.010, § 3º do CPC. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007962-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA E PINTURA PARANA 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 

1007962-78.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de FUNILARIA E PINTURA PARANÁ LTDA 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de ID. 

10763993, o autor veio aos autos informar que realizou um acordo 

extrajudicial com o requerido, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Denoto que a referida peça 

encontra-se devidamente assinada pelas partes. 4. Pois bem, diante do 

informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do feito até 

14/05/2019 a data final do cumprimento do acordo, na forma do art. 313, II, 

do Código de Processo Civil. 5. Decorridos os prazos estabelecidos no 

acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009677-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE LIMA BARROS 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 

1009677-24.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSA DE LIMA BARROS 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, 

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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009726-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALVES BEZERRA FILHO 02810478120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009726-65.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OSMAR ALVES BEZERRA FILHO 

02810478120 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 417 de 424



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, 

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 Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009391-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIO TEIXEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009391-46.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOSE CASSIO TEIXEIRA FREITAS 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisão de Financiamento de Veículo c/c 

Obrigação de Fazer e pedido de antecipação de tutela proposta por JOSÉ 

CASSIO TEIXEIRA FREITAS em face de BV FINANCEIRA S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um contrato para 

financiamento do bem, no valor de R$ 19.485,32 (dezenove mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Todavia, 

alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, 

com cobrança de taxas de juros abusivas, com capitalização de juros. 3. 

Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, a fim de ser autorizada a consignação em juízo do 

valor incontroverso de 2 (duas) parcelas, no valor de R$ 245,00 

(duzentos e quarenta e cinco reais), bem como, das demais parcelas e, 

seja determinada a não inclusão do seu nome em órgão de restrição de 

crédito. No mérito, pede seja calculado o financiamento com base nas 

taxas indicadas e ainda, declaradas nulas as cláusulas abusivas e a 

exclusão dos valores considerados exorbitantes, com a restituição ou 

compensação dos valores pagos indevidamente. É o relatório. DECIDO. 4. 

Para a concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora não são suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte 

autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e 

lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do valor referente 

à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição financeira, de 

modo a demonstrar a inexistência de mora na relação contratual. Também 

não conseguiu demonstrar que a contestação da cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da 

presença dos requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar 

demonstrado um dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, em 

julgamento de recurso repetitivo, de que a discussão da dívida impede a 

negativação do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando 

presentes, ao menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor 

contestando a existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação 

apenas de parte do débito, haja depósito do valor referente à parte tida 

por incontroversa ou a prestação de caução idônea ao prudente arbítrio 

do magistrado. 10. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - De acordo com orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 

DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito das parcelas do contrato 

somente se justifica quando presentes os demais requisitos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO-CV Nº 1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE 

MINAS - AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY 

MARTINS CAMILO. Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste 

entendimento, a autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da 

Corte Superior, mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o 

depósito das parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a 

recusa daquela em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a 

inexistência de mora. 12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 13. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 14. Nesse 

sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO 

INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO 

DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE 

DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS 

- NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR 

EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 

1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 

15. A mera propositura da ação não tem força para descaracterizar a 

mora do devedor, porquanto se faz necessário que as alegações sejam 

apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para revelar a 

probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas são 
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passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/02/2019, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO ao Autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009325-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR RODRIGUES DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009325-66.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A RÉU: 

JOSIMAR RODRIGUES DE LIMA Vistos. 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

05/02/2019, às 15h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso os 

requeridos não tenham interesse na autocomposição, deverão indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003849-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA NUNES BECKER DE JORGI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003849-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANITA NUNES BECKER DE JORGI 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Produção 

Antecipada de Provas interposta por ANITA NUNES BECKER DE JORGI em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A requerendo a exibição do 

documento descrito na inicial. 2. Recebo a presente ação, posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 05/02/2018, às 15h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003584-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA CONCEICAO EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003584-45.2018.8.11.0002; AUTOR(A): SEBASTIANA DA CONCEICAO 
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EVANGELISTA RÉU: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional c/c Repetição de 

Indébito e Consignação em Pagamento ou Depósito Judicial c/c tutela 

provisória de urgência proposta por SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO 

EVANGELISTA em face de PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que 

pactuou com o requerido um contrato de empréstimo pessoal no valor de 

R$ 5.091,03 (cinco mil e noventa e um reais e três centavos). Todavia, 

alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, 

com cobrança de taxas de juros abusivas. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, a fim 

de ser autorizada a consignação em juízo das 12 (doze) parcelas no valor 

de R$ 404,94 (quatrocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), 

que entende como valor incontroverso, ou, alternativamente, a 

consignação das 12 (doze) parcelas do valor entabulado no contrato, bem 

como, que o requerido abstenha-se de incluir o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, ou, a sua exclusão, caso já tenha feito 

e a suspensão do seja determinada a não inclusão do seu nome em órgão 

de restrição de crédito. No mérito, requer a revisão das cláusulas 

contratuais do empréstimo pessoal, com a restituição dos valores pagos 

indevidamente. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de 

urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. 

Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito 

nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do 

direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Os documentos carreados pela parte autora não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

07/02/2019, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO ao Autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Intimem-se 

25. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000363-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDAN DE ALMEIDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000363-54.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GIORDAN DE ALMEIDA Vistos. .. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de GIORDAN DE 

ALMEIDA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora oportunizada 

à parte autora a emendasse a inicial (ID. 11673363), 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 

motivo “Destinatário não apresentou-se para Receber”. 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. Ocorre que, a notificação enviada pelo credor não foi recebida 

pelo devedor, pois, esta deveria ter sido retirada pelo próprio destinatário, 

o que seria improvável, tendo em vista que o requerido não possuía 

ciência da notificação. 6. In casu, em emenda a inicial, o autor trouxe ao 

feito o instrumento de protesto de ID. 15456134, realizado em 20/08/2018, 

após a propositura da ação. 7. 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. 8. 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)”. 9. 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. 10. 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. 11. Custas pagas na 

distribuição. 12. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006220-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUILINA ANTONIA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 2 2 0 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: AQUILINA 

ANTONIA DAS NEVES Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA, em desfavor de AQUILINA ANTONIA DAS NEVES CRISTO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (ID. 15306332). 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P. I. C. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003058-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BENEDITO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003058-78.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ADRIANO BENEDITO LEITE Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de 

ADRIANO BENEDITO LEITE, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 

14022104). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA SAMARA BRITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005236-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GILVANA SAMARA BRITEZ Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, em desfavor de GILVANA SAMARA BRITEZ, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação (ID. 14185974). 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via 

RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. Considerando 

que a parte autora desistiu do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às 
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providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008750-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BELIZARIO BENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008750-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: ANTONIO BELIZARIO BENTO Vistos. .. 1. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S.A, em desfavor de 

ANTÔNIO BELIZARIO BENTO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 

13151418). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Considerando que a parte autora renunciou o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000579-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GOMES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000579-15.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WAGNER GOMES MARTINS Vistos. .. 

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de WAGNER GOMES 

MARTINS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 13826319). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Proceda-se a baixa na 

restrição judicial, via RENAJUD, caso existente. 6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos. 7. Custas processuais pagas na distribuição. 8. 

Considerando que a parte autora desistiu do prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 9. P. 

I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT0006106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001538-83.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOAO DO CARMO DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A., SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos materiais e morais decorrente 

de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de Relação 

Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada Liminar, 

para suspender descontos efetuados ilicitamente (por fraude) na conta 

bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC, proposta por JOÃO DO 

CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e SABEMI 

SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, 

em suma, que firmou com a primeira requerida dois contratos de 

empréstimos, com descontos em sua aposentadoria, no entanto não 

possui seguro em nenhum deles. A saber Cédula nº 332.088.963 e cédula 

297.992.123. 2. Ocorre que vem sendo descontado pelo primeiro 

requerido na conta corrente do Autor, sem sua autorização o valor de 

R$50,00 (Cinquenta reais) em favor da segunda requerida, com a 

informação de que se trata de seguro contratado em parcelas com 

autorização para o débito automático. 3. Assevera que tentou resolver 

administrativamente o problema narrado, no entanto não obteve êxito. 4. 

Requer, em sede de tutela antecipada, a suspensão imediata dos débitos 

em conta corrente, e no mérito, seja declarada a inexistência dos débitos 

referente às parcelas debitadas indevidamente em sua conta corrente, 

bem como, a restituição em dobro, nos termos do CDC e a condenação 

das requeridas em danos morais. 5. Com a exordial foram anexados os 

documentos. 6. No Id. 12806286 foi indeferido o pedido liminar e acolhido o 

pedido de prioridade na tramitação do feito por se tratar de idoso bem 

como a Assistência Judiciária Gratuita. 7. Citados, os requeridos 

apresentaram contestação (Sabemi – Id. 13731425 e Banco Bradesco Id. 

13862964) alegando que o débito é legítimo e decorrente dos contratos 

celebrados e autorizações. 8. Audiência de Conciliação restou infrutífera 

(Id. 15191548). 9. Impugnação à contestação apresentada (Id. 15497483). 

10. Disponibilizado para a sentença eletronicamente. 11. Em síntese, é o 

relatório. 12. DECIDO. 13. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. 14. Ação de Indenização por Danos materiais e morais 

decorrente de Ato Ilícito, com pedido de Declaração de Inexistência de 

Relação Jurídica e Repetição de Indébito cumulado com Tutela Antecipada 

Liminarmente para suspender descontos efetuados ilicitamente (por 

fraude) na conta bancária do Consumidor – art. 303 do NCPC proposta por 

JOÃO DO CARMO DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A e 

SABEMI SEGURADORA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Passo a analisar os pedidos. PRELIMINARES 15. Foram alegadas em 

contestação as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco 

S/A a Inépcia da Inicial por ausência de planilha discriminatória de 

descontos e narrativa confusa da parte autora. 16. Pois bem, afasto a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, visto que 

houve a demonstração de vínculo entre a parte requerida e a autora 

quando traz extratos que comprovam a relação bancária, no entanto a 

legalidade ou não do desconto é matéria a ser analisada no mérito o que 

será feito a frente. Afasto pois, esta preliminar. 17. As preliminares de 

Inépcia da inicial por ausência de planilha discriminatória de descontos e 

também narrativa confusa não merecem acolhida posto que consta na 

exordial o apontamento do entendimento do autor que conduz ao pedido, 

bem como do valor declarado como indevido como se vê nos extratos dos 

descontos (Id. 11982477, 11982482, 11982476, 11982475, 1192473). 

Assim afasto também estas preliminares. MÉRITO 18. A ação foi ajuizada 

com base nos descontos realizados na conta corrente da parte autora, 

com alegação de serem indevidos posto que não houve contratação de 

seguro ou mesmo autorização para os referidos descontos em sua conta 

corrente. 19. Pois bem. Analisando a documentação anexada ao presente 

processo eletrônico apresentadas por todas as partes, verifico que a 

improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. 
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Isso porque houve demonstração da contratação do seguro, bem como a 

autorização para o desconto em folha, razão pela qual, os descontos 

realizados na conta corrente da parte autora foram devidos. 20. No caso 

concreto, verifico que a parte requerida SABEMI logrou êxito em 

comprovar a realização da contratação do seguro (Id. 13731462) 

assinado pelo autor apontando como início do pagamento em 08/2017, 

demonstrando a regularidade dos descontos realizados na conta corrente, 

de acordo com os contratos. 21. Na sequência é possível verificar o 

cadastramento/contratação entre a SABEMI e o Banco Bradesco S/A para 

que este realizasse os descontos autorizados nas contas dos 

correntistas e os valores fossem repassados a SABEMI. Consta também 

no contrato do seguro a indicação dos dados para cobrança do mesmo, 

sendo o Branco 237, ag. 1966 e conta corrente 0011234.8, sendo esta a 

conta corrente do autor de forma a autorizar o desconto do seguro em 

conta corrente com periodicidade mensal. Vê-se claramente a assinatura 

do autor do referido contrato (Id. 13731462). 22. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

SEGURO. COMPROVADADA A CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA 

COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c 

indenização por danos morais, em que alega a reclamante que possui 

contrato de cartão de crédito junto a reclamada, havendo a cobrança de 

diversos serviços não contratados, entre eles, o seguro cartão protegido. 

Ao final requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos 

morais. Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial. 

(evento 29.1) Inconformada a reclamante interpôs recurso inominado, 

requerendo, em síntese a reforma da sentença monocrática e procedência 

dos pedidos iniciais. No mérito, sem razão a recorrente, pois as provas 

produzidas demonstram que houve a contratação dos serviços pela 

recorrente, que preencheu e assinou o termo de adesão do seguro 

(evento 23.1). Assim, deve ser mantida a improcedência da demanda. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de FABIANE APARECIDA DE LIMA CUNHA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008500-81.2015.8.16.0075/0 - 

Cornélio Procópio - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN 

GERONASSO - - J. 25.10.2016) 23. Assim, restando comprovada a 

contração do seguro, bem como a autorização do desconto em conta 

corrente, verifico que não houve ilegalidade/irregularidade nos descontos 

realizados na conta corrente da parte requerente. 24. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 25. Isento de custas. Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor. 26. Certificado o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos. 

27. P. I. C. Várzea Grande-MT, 29 de outubro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE CUIABÁ 

 
PORTARIA Nº 530/2018-GRHFC 
(1ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pela Oficiala de Justiça Andréia Cristina 
Carvalho dos Santos, conforme consta no expediente CIA nº. 0731523-76.2018.8.11.0001; 

 
CONSIDERANDO o afastamento do Magistrado Adauto dos Santos Reis, Juiz de Direito do 5º 
Juizado Especial da Comarca de Cuiabá, conforme consta no expediente CIA nº. 0088008-
43.2018.811.0000; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar a escala de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, 
bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Novembro de 2018, 
estabelecida pela Portaria nº. 491/2018-GRHFC de 04/10/2018, no período das 19:01h do dia 
31/10/2018 até as 11:59h do dia 09/11/2018 e das 19:01h do dia 09/11/2018 até as 11:59h do dia 
14/11/2018, da área cível, da seguinte forma: 

 
ÁREA CÍVEL 

 
Das 19:01h do dia 31/10/2018 até as 11:59h do dia 09/11/2018 
Juiz(a): Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 
 Juízo do 3º Juizado Especial Cível 
Gestor: CARLA CRISTINA DA COSTA SOARES DA SILVA 
 Telefone(s): 3313-9800 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: DIEGO BENEDITO SILVA DE MORAES 
  Telefone(s): 99661-5015 

ADALBERTO CARLOS PRONI 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 

 
Das 19:01h do dia 09/11/2018 até as 11:59h do dia 14/11/2018 
Juiz(a): Dr. WLADYS ROBERTO FREIRE DO AMARAL 
 Juízo do 8º Juizado Especial Cível 
Gestor: GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 
 Telefone(s): 3313-9800 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: SIRLEY PEREIRA GONÇALVES MONTANHA 
  Telefone(s): 99661-5015 
                                                SIMONE VIEIRA ORMONDE 

Telefone(s): 99251-5661 
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Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 
 Telefone(s): 99997-5916 

 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 
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ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE 
 
                          
PORTARIA N.º 215/2018/RH 
 
O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Várzea 
Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 
 
R E S O L V E 
 
Art. 1.º - ESTABELECER a escala de PLANTÃO DIÁRIO dos Oficiais de Justiça da Comarca 
de Várzea Grande, que deverão auxiliar os MM. Juízes de Direito deste Foro, durante o expediente 
no mês de NOVEMBRO/2018 como segue: 
 
Dia 5 – Segunda-Feira 
 Admilson de Moraes Gonçalves 
 Arlene Iris da Costa 
 Auxiliadora Luiza de Assunção 
 João Lara de Souza 
Dia 6 – Terça-Feira 
 Luiz Henrique Navarro 
 Luiz Maximiano dos Santos Neto 
 Manoel Marçal Lemes do Prado 
 Raquel Reis Magalhães Terra 
Dia 7 – Quarta-Feira 
 Carlos Roberto Souza Oliveira 
 Celina Sueli da Silva 
 Ciriomar Benedito da Silva 
 Evaldo José da Cunha 
Dia 8 – Quinta-Feira 
 Maria Rita da Silva     
 Marilene de Almeida 
 Mauro Ney Campos Duarte 
 Milton Siqueira Farias Filho   
Dia 9 – Sexta-Feira 
 Isabel Cristina de Souza Neves 
 Leizangela da Silva Noleto 
 Lidenor Virgulino da Silva 
 Lucinéia Mariko Sassaki 
Dia 12 – Segunda-Feira 
 Celina Sueli da Silva 
 Evaldo José da Cunha 
 Evanirdes dos Santos 
 João Lara de Souza 
Dia 13 – Terça-Feira 
 Admilson de Moraes Gonçalves 
 Arlene Iris da Costa 
 Carlos Roberto Souza Oliveira 
 Lucinéia Mariko Sassaki  
 Dia 14 – Quarta-Feira 
 Milton Siqueira Farias Filho   
 Oidir Soares da Cruz 
 Valdomiro Vieira Rondon  
 Wanderley Patrício de Souza 
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Dia 19 – Segunda-Feira 
 Paulo Dias da Silva 
 Paulo Henrique D. do Amaral 
 Raquel Reis Magalhães Terra 
 Wanderley Patrício de Souza 
Dia 21 – Quarta-Feira 
 Evanirdes dos Santos 
 Francisco Moraes de Oliveira Filho 
 Gisele Aparecida Mendes Alcébio 
 Gerson Mendes de Souza 
Dia 22 – Quinta-Feira 
 Auxiliadora Luiza de Assunção  
 Ciriomar Benedito da Silva 
 Leizangela da Silva Noleto 
 Valdomiro Vieira Rondon 
Dia 23 – Sexta-Feira 
 Jefferson Campos Borralho 
 Márcia Cristina de França Leão 
 Maria Rita da Silva     
 Vanderlúcia Faustino de Araújo 
  
Dia 26 – Segunda-Feira 
 Francisco Moraes de Oliveira Filho 
 Gisele Aparecida Mendes Alcébio 
 Gerson Mendes de Souza 
 Isabel Cristina de Souza Neves 
Dia 27 – Terça-Feira 
 Manoel Marçal Lemes do Prado 
 Paulo Dias da Silva 
 Paulo Henrique D. do Amaral 
 Raquel Reis Magalhães Terra 
Dia 28 – Quarta-Feira 
 Ademar Pires  
 Jefferson Campos Borralho 
 Luiz Henrique Navarro 
 Luiz Maximiano dos Santos Neto 
Dia 29 – Quinta-Feira 
 Lidenor Virgulino da Silva 
 Márcia Cristina de França Leão 
 Vanderlúcia Faustino de Araújo 
 Wanderley Patrício de Souza 
Dia 30 – Sexta-Feira 
 Marilene de Almeida 
 Mauro Ney Campos Duarte 
 Milton Siqueira Farias Filho   
 Oidir Soares da Cruz 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer no recinto do Fórum 
durante o expediente normal, convenientemente trajado. Publique-se. Remetendo-se cópia aos 
senhores Juízes, afixando-se no mural do Fórum.  
 
Várzea Grande, 24 de outubro de 2018. 
 
Jones Gattass Dias 
Juiz De Direito Diretor do Foro 
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